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CAMPUS DO AGRESTE, 15 ANOS 
 

Para falar dos 15 anos do Campus do Agreste da UFPE, implantado 

em Caruaru em 2006, precisamos antes de tudo, falar de decisão política, de 

missão e de visão estratégica para assim, compreender a sua trajetória e o 

seu impacto. O capítulo inicial dessa história, a decisão política, nunca deve 

ser esquecida para que o futuro guarde a memória e o reconhecimento de 

quem idealizou esse processo de interiorização das Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES), o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva. 

Pernambucano do distrito de Caetés, ao migrar para o sudeste em pau de 

arara, soube bem compreender a importância da educação, da inclusão e da 

descentralização do conhecimento e o desenvolvimento no país. Fato que o 

levou, já como presidente da república, iluminado pela sua história e visão 

estratégica, a convidar, logo no início da sua primeira gestão, todos os 

reitores das IFES para propor e implementar o maior processo de expansão, 

interiorização e de democratização de acesso do ensino superior público de 

todos os tempos. Em seguida, caberia ao nosso reitor a época, prof. Amaro 

Henrique Pessoa Lins, e ao nosso saudoso e eterno diretor, prof. Mariano de 

Sá Aragão (em memória), conduzir a implantação desse que é, o primeiro e 

maior campus de interiorização de 2006. Assim, em 27/03/2006, ainda nas 

instalações provisórias no polo comercial de Caruaru, iniciavam as atividades 

do nosso campus, com uma aula inaugural histórica. Iniciava ali também, a 

belíssima trajetória de vida desse campus, a qual podemos dividir nas 

seguintes fases:(1) fase de Projeto (2) fase de implantação, (3) fase de 

expansão, (4) fase da estruturação e (5) fase da sustentabilidade.  

A fase de projeto destaca o esforço da professora Lícia Maia (pró-

reitora Acadêmica à época) e todo projeto político-administrativo e 

pedagógico proposto para o Campus. Projeto esse que promovia a 

integração entre as áreas do conhecimento e a interdisciplinaridade dos 

saberes, fato que quase cominou na criação de um projeto de arquitetura 

circular e a lotação dos docentes no centro, visando facilitar o trânsito entre 

as áreas. A escolha de Cidade para instalação do campus do Agreste foi 

outro marco, ela se deu pela sua condição geográfica, política e econômica 
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privilegiadas, e dos cursos que poderiam ser implantados aqui, e não haveria 

mesmo melhor lugar para a UFPE interiorizar. Caruaru, O coração do agreste 

pernambucano, a mais bonita, a princesa do agreste, a cidade que nasceu no 

entorno da feira, patrimônio de cultura imaterial da humanidade, sempre rica 

de valores, com o maior centro de artes figurativas das Américas; centro do 

artesanato, da moda, da cultura, da música e da literatura. A cidade mais 

populosa do interior, a terceira maior cidade do interior do Nordeste, e agora, 

a maior cidade universitária fora da capital. Hoje, umas das 20 cidades que 

mais cresce no Brasil e entre as melhores para se morar, agora também, a 

cidade da tecnologia e da inovação.   

Na fase de Implantação, que vai de 2006 a 2014, temos a execução 

das obras pactuadas com MEC e de novas edificações com recursos 

descentralizados pela FINEP. Somado a isso, a implantação e consolidação 

dos 5 cursos iniciais: Administração, Economia, Engenharia Civil, Design e 

Pedagogia, e das primeiras pós-graduações: em Engenharia Civil e 

Ambiental, em Educação contemporânea e o programa de Economia, todos 

iniciados em 2010. Foram muitos registros emocionantes dos nossos 

estudantes ao ingressarem nesse campus da UFPE, muitos eram, e ainda 

são, os primeiros das suas famílias a ingressarem no ensino superior, 

pessoas simples que só precisavam mesmo de uma oportunidade para 

promover uma transformação de vida.   Neste sentido, a adoção das cotas 

foram fundamentais para promover essa inclusão. São estudantes que todos 

os dias fecham as porteiras de seus sítios, viajam por horas para vir ao 

campus e chegavam aqui em inúmeras Vans, ônibus e Toyotas, vindos de 

164 municípios da região e de outros estados. Um brasil de esperança que 

sempre desejamos.   

A (2) fase de expansão, inicia em 2011 com a chegada de novos 

cursos de graduação com o REUNI: Engenharia de produção e as 

Licenciaturas de Física, Química e Matemática, além da abertura de novos 

programas de pós-graduação: em Engenharia de produção, Ensino de Física, 

em Ciências e Matemática, e mais recentemente, não mais pelo REUNI, a 

chegada dos cursos de Medicina, de Comunicação Social e a criação do 

curso regular da Licenciatura Intercultural Indígena e os bacharelados em 

Ciências e Tecnologia, além do programa de pós-graduação em Gestão, 
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inovação e Consumo. Aí vale ressaltar, que nesse momento, além de sermos 

o maior campus de interiorização, já seríamos também o campus de 

interiorização com o maior número de programas implantados. Fato que só 

ressalta a força dos nossos servidores e estudantes pois, a verdade é uma 

só, nunca desistimos de lutar, como no livro "Os sertões" de Euclides da 

Cunha que trata da força do povo sertanejo, do qual tiro alguns trechos  

"O sertanejo é, antes de tudo, um forte. A sua aparência, entretanto, 

ao primeiro lance de vista, revela o contrário... Entretanto, toda esta 

aparência de cansaço ilude..... e da figura vulgar do tabaréu canhestro 

reponta, inesperadamente, o aspecto dominador de um titã acobreado e 

potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade 

extraordinárias". Assim sempre foi o nosso time.   

A expansão anteriormente citada, ocorre também de forma física, 

com a aquisição de um novo terreno com recursos vindos de ementas 

parlamentares, o início das obras dos blocos de medicina e da unidade de 

saúde com apoio do MEC. Um campus que não para mesmo de crescer!  

Como o campus cresceu com as obras concomitantemente, foi 

necessário realizar uma fase de reestruturação, iniciada em 2014 com a 

aprovação do plano de reordenação e redistribuição dos núcleos e curso no 

campus pelo conselho do centro, e posteriormente, a publicação do plano 

diretor. Fase essa que contribuiu para melhoria e aproximação dos espaços 

acadêmicos e dos docentes por curso.  Por último, a fase atual de 

sustentabilidade, iniciada em 2016, fase que impõe as universidades a 

necessidade de adaptação aos sucessivos cortes orçamentários e restrições 

para a contratações novos de servidores impostos pelo MEC, Ministério da 

economia e governo federal. Fato que tem estagnado o processo de 

expansão, colocado a qualidade e a continuidade das atividades das IFES 

em risco, gerado evasão por falta de apoio de manutenção acadêmica e 

exigido das gestões universitárias novas habilidades para manter as 

universidades em funcionamento.  

Por tudo que foi falado, é inegável o impacto que a educação tem na 

transformação de vidas e desenvolvimento local. O campus do agreste hoje 

tem uma identidade própria, marcada pela: Interculturalidade, 

Interdisciplinaridade, inclusão, integração com a sociedade, Inovação e 
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Internacionalização. Fatos que nos consolida com a nossa perspectiva inicial 

do projeto de criação. Um campus com a mesma missão de Paulo Feire, 

formação crítica, dialógico e emancipadora. Afinal, agora filhos de 

agricultores podem ser médicos, filhos de comerciantes da sulanca podem 

ser docentes da UFPE e filhos de domésticas e lavadeiras podem ser 

doutoras e doutores, e assim, acho que não haverá mais dúvidas que só 

existe um caminho para a transformação e desenvolvimento de um país, a 

educação. 

 

 

Prof. Manoel Guedes Alcoforado 

Diretor do Campus do Agreste 

Doutor em Design | NDC | CAA 
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APRESENTAÇÃO 
 

A Coletânea Educação, Política e Direitos Humanos é uma ação 

acadêmica do Grupo de Pesquisa: Educação, Inclusão Social e Direitos 

Humanos da Universidade Federal de Pernambuco. Em 2021 nosso grupo de 

pesquisa completou 10 anos de existência e assim, resolvemos publicar dois 

volumes em homenagem a estes anos de estrada. Por este grupo passaram 

professores e alunos da UFPE, pessoas da comunidade externa de Caruaru, 

cidades circunvizinhas e de fora do Estado de Pernambuco. Este é um ano 

de comemoração e partilhas. Assim, apresentamos o volume 4 (quatro), 

composto de muitos artigos de áreas distintas que dialogam com os Direitos 

Humanos. 

Diferente dos volumes anteriormente, publicados optamos por um 

formato mais adequado aos interesses do leitor, para que ele (a) possa 

buscar os temas na seção de sua escolha diretamente. Apresentamos as 

seções e os capítulos que compõem esta coletânea de aniversário, que 

também homenageia o aniversário de 15 anos do Campus do Agreste (CAA), 

esperamos colaborar com o aprofundamento dos conhecimentos e estudos 

na área de Direitos Humanos e as suas inúmeras interfaces. 

Nesse volume, abrimos a coletânea comemorando os 15 anos do 

Centro Acadêmico do agreste (Campus do Agreste da UFPE) com 

imagens e um texto importante do Diretor do CAA- UFPE, Prof. Dr. Manoel 

Guedes Alcoforado que nos traz a importância deste campus para o 

desenvolvimento regional e para a inclusão social através do conhecimento, 

dos programas de pesquisa, extensão e dos cursos aqui realizados. Nosso 

campus é fruto da política de interiorização das universidades do Governo de 

Luís Inácio Lula da Silva, e é um patrimônio dos pernambucanos. Este grupo 

de pesquisa, dessa forma, expressa seu imenso orgulho de fazer parte dessa 

casa e da construção dessa história.   

Na seção 1, denominada de: EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS 

estão relacionados em forma de painel os artigos voltados para o debate dos 

Direitos Humanos e sua relação com os processos educativos, encontram-se 

artigos de nossos pesquisadores e convidados, assim organizados: 1-

Agresssividade na educação infantil: o jogo como instrumento para 



- 19 - 
 

lidar com a agressividade. Audilene da Silva Aguiar; 2- A educação 

escolar e o educador na Penitenciária Juiz Plácido de Souza – 

Caruaru/PE – (PJPS): uma análise a partir das representações sociais 

acerca da educação em prisões.  Lúcio Alves Pedrosa e Ana Maria de 

Barros; 3- Educação e inclusão: as contribuições das abordagens de 

gênero na formação de professores/as e prática pedagógica. SANTOS, 

Maria do Carmo Gonçalo Santos e Maria Eliete Santiago; 4- A educação e 

sua contribuição para a formação libertadora do adolescente privado de 

liberdade. Maria José da silva e Ana Maria de Barros; 5- Fraternidade, 

prática docente e direitos humanos. Maísa dos Santos Farias; 7- A 

educação e sua contribuição para a formação libertadora do 

adolescente privado de liberdade. Maria Jose da Silva Amorim e Ana Maria 

de Barros; 8- 5- A educação popular referente as práticas feministas em 

uma organização de movimentos sociais. Mylena S. Torres, Marcela 

Ferreira da Silva e Tânia Maria Goretti D. Bazante; 09- O plano municipal de 

educação e a política de creches em Santa Cruz do Capibaribe-pe. 

Moisés Américo da Silva; 10 - Concretização do direito da educação de 

qualidade como estratégia para a redução da marginalidade social. 

Solange Arruda Alves e Ana Maria de Barros; 11- A possibilidade de 

apreciação jurisdicional da qualidade da educação no Brasil. Vanessa 

Alexsandra M. Pedroso, Bruno Amorim Batista e Evelyn Maria Pereira 

Cavalcanti; 

Na seção 2, denominada de EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA, 

estão incluídos os artigos que dialogam especificamente com o debate da 

educação indígena de estudantes e pesquisadores indígenas e profissionais 

que atuaram na Licenciatura Intercultural Indígena da UFPE. Estão incluídos 

da seguinte forma: 12- A retomada da educação escolar do povo pankará 

– Adailton Augusto Novaes, Claudiano Gervásio; 13 - Educação escolar 

indígena e formação de professores indígenas na ufpe: olhando a 

gestão escolar e a inclusão de pessoas com deficiência no pibid 

diversidade. Ana Maria de Barros, Ana Maria Tavares Duarte e Risonete 

Rodrigues da Silva; 14- As de práticas de medidas agrárias utilizadas por 

anciões na comunidade faveleira. Ariston Claudio da Silva e Crislaynede 

Lira Gonçalves; 15- Organização social, parentesco e gestão escolar: 
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contextos indígenas e quilombolas. Caroline Leal e Luciete Pankará; 16- A 

etnomatemáticano ensino de medidas agrárias:uma análise das práticas 

de professores Pipipâ. Jéssica Alves de Lima Crislayne de Lira Gonçalves; 

17- Educação escolar indígena: um estudo referente a estrutura 

educacional do povo indígena Xukuru de Ororubá. Renata de Sá 

Mendonça e Ana Maria de Barros; 

Na seção 3, denominada de: EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIREITOS 

HUMANOS estão relacionados em forma de painel os artigos voltados para o 

debate dos Direitos Humanos e sua relação com os processos educativos, 

encontram-se artigos de nossos pesquisadores e convidados, assim 

organizados: 18- A formação de professores e o transtorno do espectro 

autista – tea: reflexões acerca da inclusão escolar na sala de aula 

regular da educação infantil. Eliane Helena da Silva Lima, Josilene Soares 

de Lima, Risonete Rodrigues da Silva; 19- Compreensão de gestores de 

escolas particulares da cidade de belo jardim – pe, sobre a 

implementação da disciplina libras no currículo escolar não-obrigatório: 

possibilidades e desafios. Gerlanni Kelli de Souza Mendes; 20 – 

Descalculia: estratégias e intervenção pedagógica. Risonete Rodrigues 

da Silva; 21- A educação inclusiva na formação docente: reflexõesa 

partir da experiência de monitoria do conteúdo curricular educação 

especial. Risonete Rodrigues da Silva e Ana Maria Tavares Duarte; 22- O 

ensino da língua brasileira de sinais - libras - e da educação especial no 

curso de pedagogia: reflexões acerca da educação inclusiva.  Risonete 

Rodrigues da Silva e Tânia Maria Goretti Donato Bazante. 

Na seção 4, denominada de: DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 

foram reunidos temas variados dos Direitos Humanos, temas tradicionais da 

área e temas emergentes, que demonstram a capilaridade da pesquisa em 

Direitos Humanos nos variados campos de conhecimento, na prática social e 

na pesquisa científica. Esta seção foi organizada da seguinte forma: 23- 

Flashs do brasil contemporâneo: cultura política e poder. Alan 

Nascimento; 24- Homoconjugalidade e homoparentalidade: 

desconstruindo a suposta normalidade da ordem heterocentrica. 

Claudianderson Nogueira da Silva, Rivaldo Mendes da Silva e Marcelo 

Henrique Gonçalves de Miranda; 25- Direitos humanos, literatura e 
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psicanálise: uma leitura de quarto de despejo, de Carolina Maria de 

Jesus e Ponciá Vicêncio de Conceição Evaristo. Delma J. Silva; 26- A 

erosão democrática na venezuela: o retrocesso democrático hoje 

começa nas urnas. Laudemiro Ramos Torres Neto e Vanessa Alexsandra 

M. Pedroso; 27- A formação humana a partir do diálogo cultural – 

religioso. Lilian Pereira da Costa Linhares; 28- Necropolítica: interfaces da 

violência sob a máscara de políticas públicas. Lucimary Elisabete dos 

Passos; 29 - Concepções e representações do racismo e preconceito 

racial entre agentes socioeducativos da FUNASE – Caruaru – PE. 

Ridelma Barbosa de moura Minhaqui e Ana Maria de Barros; 30 – Direito 

animal e direitos humanos. Thaiz Singer C. S. Kunh e José Edmilson de 

Souza Lima.    

Desejamos que nossos leitores encontrem nas leituras apresentadas 

o estímulo para aS suas escritas, para as suas narrativas, no registro das 

lutas emancipatórias com as quais dialogam e contribuem para melhorar 

nosso mundo. Assim, compreendendo a leitura e a escrita como instrumentos 

de transformação social e emancipação humana, convidamos a conhecer o 

trabalho de nossos autores e autoras, que em seu cotidiano se esforçam 

para compreender a realidade para transformá-la. 

 

Boa Leitura! 

 

As organizadoras  
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SEÇÃO I 
 

EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS 
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CAPÍTULO 1 
 

AGRESSSIVIDADENA EDUCAÇÃO INFANTIL: O JOGO 

COMO INSTRUMENTO PARA LIDAR COM A CONDUTA 

AGRESSIVA 
 

Audilene da Silva Aguiar1 

Neide Valones2 
 

INTRODUÇÃO 
 

A realidade escolar continuamente nos remete a reflexões, 

principalmente com relação à nossa prática diária como professores. No 

contexto atual, entre os temas que merecem esta reflexão está a 

agressividade, um termo já conhecido entre as pessoas e que se reflete em 

diversos ambientes, e a escola é certamente um deles. Com base nessas 

considerações, vimosa necessidade de compreender a categoria/conduta da 

agressividade e como ela pode ser abordada durante nossa prática 

pedagógica na Educação Infantil.  

De imediato, surge a necessidade de pensar em uma proposta para 

lidar com o comportamento agressivo das crianças; chegando-se então ao 

“jogo”, proposto como um dos meios facilitadores para trabalhar com essa 

situação nesse nível de ensino.  

Com o intuito de conhecer o universo da agressividade no contexto 

da Educação Infantil e de refletir sobre o jogo, como uma forma de lidar com 

esta questão, este estudo foi realizado.  

A partir de revisão bibliográfica de livros, artigos e teses/dissertações 

de autores nacionais e internacionais, que trataram do tema em questão, o 

trabalho foi dividido em três tópicos relacionados à agressividade e à 

Educação Infantil. No primeiro tópico, foi realizada uma contextualização 

                                                           
1 Profa. de Educação Infantil na Rede Privada de Caruaru – PE. Pedagoga pela FAFICA – 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru – PE.  
2 Profa. da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru. Mestra pela Universidade 
Federal de Pernambuco. 
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sobre a agressividade; no segundo, abordamos a agressividade na faixa 

etária de 2 (dois) a 6 (seis) anos, pautada, principalmente, em estudos da 

Psicologia do Desenvolvimento; e, por último, discutimos sobre o jogo na 

escola, como forma de lidar com as manifestações agressivas.Para tanto, 

procuramos travar um diálogo, referendando-nos em teóricos que discutem 

questões relacionadas àludicidade, àárea dos jogos, à Educação Física e à 

Educação Infantil.  
 

CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE O COMPORTAMENTO 

AGRESSIVO 
 

Uma definição bastante aceita nos estudos psicológicos é que “(...) 

agressividade é qualquer comportamento com intenção de ferir alguém física 

ou verbalmente” (WEITEN, 2002, p. 387).  

Alguns pesquisadores caracterizam a agressão de três formas:  
 

A agressão instrumental: empregada para obter ou reter um brinquedo ou 
outro objeto qualquer; a agressividade reativa: a retaliação raivosa em 
função de um ato intencional ou acidental: a agressividade ameaçadora: 
um ataque de agressão espontâneo (BERGER, 2003, p.202). 

 

Nesta mesma direção, Crick e Grotpeter (apud SHAFFER, 2005), 

apresentam outro tipo de agressão que parece ter efeitos mais graves que a 

própria agressão física; é a chamada agressão relacional ou agressão social, 

que envolve insultos e rejeição social. Este tipo de agressão, ao que parece, 

é mais comum entre meninas, que entre meninos e entre crianças mais 

velhas do quemais novas, apresentando-se como uma forma de ataque 

social. 

Segundo Berger (2003, p.202) a agressão se inicia “(...) a partir de 

um autoconceito e de uma regulação emocional inadequados durante os 

primeiros anos da pré-escola; e pode se tornar um sério problema social à 

medida que o tempo passa”.  

Para Montagu (1976), com relação a esse comportamento, é 

necessário entender as maneiras como a sociedade se comporta, 

considerando que atualmente ela se encontra em constantes modificações. 
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Isto é o que presenciamos cotidianamente: pessoas cada vez mais 

preocupadas com o trabalho e, consequentemente, menos preocupadas com 

a família, participando cada vez menos de momentos conjuntos. Esse 

ambiente de desagregação pode comprometer as crianças, tornando-as 

agressivas, podendo afetar oseu comportamento na escola, quando, na 

busca de chamar a atenção do professor, agride um colega.  
 

AGRESSIVIDADE NA FAIXA ETÁRIA DE 2 A 6 ANOS 
 

Sobre a afirmação de que o ambiente familiar é um dos, senão o 

principal fator influenciador dos comportamentos agressivos de crianças, 

acrescentamos a contribuição de Lisboa (2006), quando nos coloca que, 

mesmo no período pré-natal, a criança já sente se é aceita ou não; e essa 

condição poderá  ter consequências no comportamento do bebê, além de 

que “[...] as crianças ricas ou pobres, produtos de gestações não desejadas, 

dificilmente receberão os cuidados necessários ao seu bom desempenho 

emocional” (op. cit., p.55). 

Lisboa (2006), ainda afirma que:  
 

A criança com menos de 5 anos, institucionalizada em internatos, 
orfanatos, creches, hospitais ou em qualquer outro lugar que a afaste de 
sua mãe, poderá vir a ter problemas na estruturação de sua 
personalidade. A privação materna exerce seus efeitos deletérios desde 
a sala de parto até o final da infância (LISBOA, 2006, p. 59-60).  

 

Entendemos, então, que não é o fato da institucionalização em si, 

que afeta a formação da personalidade da criança; mas, a privação 

materna.Se, por outro lado, mesmo nos ambientes, como os escolares, a 

criança for devidamente cuidada, como num lar equilibrado, os efeitos 

deletérios descritos terão menos possibilidade de ocorrer. Porém, a realidade 

atual de muitas das instituições educativas não propicia esse cuidado, já que 

uma só pessoaé responsável por cuidar de várias crianças ao mesmo tempo, 

quebrando o vínculo natural mãe-criança.  

Patterson (1982) estudou a agressividade no ambiente familiar; e 

verificou que nas famílias em que não há demonstrações de aprovação e 

afeto, as crianças apresentam sintomas mais evidentes de agressividade. 
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Também, ambientes familiares coercitivos, com punições, ameaças, 

provocações entre os membros familiares, contribuem para o 

desenvolvimento da agressividade nas crianças.  

Sobre essa situação, Lisboa (2006), se manifesta em linguagem 

contundente, afirmando: 
 

Eis como você cria uma criança violenta: ignore-a, humilhe-a e provoque-
a. Grite um bocado. Mostre sua desaprovação a tudo o que ela fizer. 
Encoraje-a a brigar com irmãos e irmãs. Brigue bastante, especialmente 
no sentido físico, com seu parceiro conjugal na frente da criança. Bata-
lhe bastante. (LISBOA, 2006, p. 55). 

 

Nós adicionaríamos: ameace-a, castigue-a, engane-a, minta para ela, 

seja permissivo, ensine-a que o mundo é dos “vivos”, vangloriando-se diante 

dela de atos dos quais deveria se envergonhar. Compreendemos que essas 

são atitudes de maltrato, que necessitam de reflexão, por parte dos adultos. 

São atitudes deseducativas, que ferem a dignidade da criança, do ser 

humano. 

De acordo com Goodenough, (apud SHAFFER, 2005), a 

agressividade se apresenta diferenciada em duas etapas: nas crianças de 2 

a 3 anos as agressões são mais físicas, por meio de chutes e tapas; já, nas 

crianças de 3 a 5 anos as agressões são principalmente verbais, 

traduzidas/observadas nos apelidos e nos risos, gracejos, xingamentos e 

humilhações entre colegas, caracterizados como Bullying. 

Segundo Berger (2003), as crianças são mais agressivas aos 4 

(quatro), que aos 2 (dois) anos, pois, “(...) à medida que se tornam mais 

conscientes de si mesmas e de suas necessidades, as crianças têm maior 

probabilidade de defender seus próprios interesses” (op. cit., p. 202). Nessa 

busca pela defesa dos próprios interesses, a criança esbarra na questão dos 

valores morais, ou seja, naquilo que é aceito como moralmente adequado em 

determinada sociedade.  

Tanto o desenvolvimento cognitivo, quanto, as experiências sociais, 

ajudam a criança a desenvolver, de forma progressiva, uma compreensão 

mais rica do significado das regras, leis e obrigações interpessoais, à medida 

que adquire essas novas compreensões, por meio de uma sequência 
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invariável de estágios morais; cada criança evoluindo e substituindo seu 

estágio antecessor e representando uma perspectiva mais madura ou 

avançada sobre assuntos morais (SHAFFER, 2005).  

Nesse sentido, Piaget (1977), descreve que a criança passa por um 

momento inicial, em sua trajetória de desenvolvimento, cuja característica é o 

egocentrismo, em que se julga no centro do mundo, quando todos ao seu 

redor vivem em função dela. Este autor relaciona o egocentrismo infantil com 

o comportamento moral da criança, quando afirma: 
 

O egocentrismo infantil, longe de constituir um comportamento anti-
social, segue sempre ao lado do constrangimento adulto. O egocentrismo 
só é pré-social em relação à cooperação. É preciso distinguir, em todos 
osdomínios, dois tipos de relações sociais: a coação e a cooperação; a 
primeira, implicando um elemento de respeito unilateral, de autoridade, 
de prestígio; a segunda, uma simples troca entre indivíduos iguais. [...] A 
coação alia-se ao egocentrismo infantil: é por isso que a criança não 
pode estabelecer um contato verdadeiramente recíproco com o adulto, 
porque fica fechada no seu eu. (...) No tocante às regras morais, a 
criança intencionalmente se submete, mais ou menos por completo, às 
regras prescritas. Mas, estas, permanecendo, de qualquer forma, 
exteriores à consciência do indivíduo, não transformam verdadeiramente 
seu comportamento. É por isso que a criança considera a regra como 
sagrada, embora não a praticando na realidade (PIAGET, 1997, p.53). 

 

As crianças aprendem, inicialmente, suas obrigações morais pela 

imposição dos pais ou imposição do círculo social; pois, elas não têm 

compreensãoda regra de coação. Aprendem o que é certo e errado por meio 

da obrigação; nãopercebendo o porquê de estar certo ou errado. Paraque o 

desenvolvimento da moral ocorra, Piaget (1994, p. 23 a 25), sugere que 

“[...]são necessários espíritos que se interpenetrem e que se relacionem 

entre si, portanto, em igualdade e com reciprocidade, em realidades que não 

criem o respeito unilateral, mas sim, o respeito mútuo; portanto, a 

cooperação”. 

Dessa forma, vemos que a agressividade parece estar ligada ao 

desenvolvimento da moral na criança; pois, a criança que não respeita 

condutas morais, ou seja, que não acata regras e tem dificuldades em 

controlar suas demonstrações emocionais, pode manifestar-se de forma 

agressiva. Este estado pode ser fruto de um ambiente coercitivo, do 
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aprendizado pela imposição dos adultos ou mais velhos, ou pela falta de 

afetividade positiva no ambiente familiar. Portanto, para que a agressividade 

diminua nessa faixa etária, é necessário proporcionar, também, à criança, o 

desenvolvimento de condutas morais.  
 

AGRESSIVIDADE NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Aagressividade na criança em fase pré-escolar, muitas vezes, 

acontece quando ela quer satisfazer seus desejos e impulsos; quando ela se 

apropria de um espaço, ou de um brinquedo; ou mesmo quando busca, de 

forma insistente, a atenção de um adulto. Essas condutas ocorrem pelo fato 

dela apresentar características egocêntricas e, ainda, por não possuir 

consciência clara das regras sociais impostas pelo ambiente.  

Com a entrada na escola de Educação Infantil, a criança passa a 

viver em dois microssistemas (família e escola), ampliando a quantidade de 

interlocutores, com novos contingentes e com aumento da diversidade de 

exigências do meio social. Essas exigênciaspodem influir na aquisição e no 

desempenho de habilidades sociais, que podem ser explicitadas pela 

capacidade do indivíduo de apresentar êxito nos objetivos de uma situação 

interpessoal, permitindo a manutenção ou a melhoria de sua relação com os 

demais, conforme aponta Silva (2006). Porém, esta nova situação pode gerar 

conflitos para as crianças que, diante desentimentosde impotência para 

resolvê-los, ou de insegurança quanto à nova situação, podem manifestar-se 

agressivamente.  

Fante (2005), explica, em sua obra, que existem alguns fatores que 

podem desencadear a manifestação de comportamentos agressivos no 

ambiente escolar, que são: fatores internos que dizem respeito ao clima 

escolar, relações interpessoais e características individuais; e fatores 

externos que englobam o contexto social, meios de comunicação e família. 

Há uma forte tendência em se atribuir à família e às características pessoais 

a maior influência sobre esta forma de comportamento; e de não se valorizar 

as questões da própria estrutura escolar como desencadeadoras da 

agressividade da criança. 
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Entendemos que é importante considerar a forte influência da família 

no comportamento infantil; mas, concordamos com De Marco (2002), ao 

afirmar que, quando a escola de Educação Infantil não consegue lidar com a 

agressividade das crianças, o ambiente pode se tornar altamente propício 

para o aumento dessa agressividade. Uma criança que é hostil e rejeitada 

pelos colegas, poderá se impor e se comportar sempre de maneira violenta, 

como forma de defesa, ampliando assim, o contexto da agressão.  

Acrescentamos, ainda, que a própria escola, da forma como é 

organizada, pode ser um fator desencadeador de comportamentos 

agressivos e que, muitas vezes, estes comportamentos refletem uma 

resistência da criança àquele espaço, ou seja, sua forma de manifestar-se 

demonstra inadequação do ambiente escolar aos seus interesses e 

necessidades.  

Segundo Luizzi (2006), o clima hostil empregado por professores, 

diretores e funcionários da escola, tratando os alunos de maneira coercitiva, 

como forma de manter a disciplina, raramente é reconhecida por esses 

atores como explicação para o comportamento agressivo dos alunos. 

Podemos destacar, também, que as atividades essencialmente pautadas nos 

desejos dos adultos e, não, das crianças e em sua individualidade, podem 

provocar comportamentos que levem à agressão, como forma de resistência 

a um estado que lhes é imposto e incômodo.  

Os comportamentos agressivos das crianças devem ser identificados 

pelos professores e tratados de forma adequada. Observamos, comumente, 

que castigo e ameaças verbais podem ser percebidos pelas crianças, não 

como uma punição; mas, como forma de receber atenção dos pais e 

professores, por seus comportamentos agressivos inadequados. Nesses 

casos, as ações tomadas não são punitivas; mas, reforçadoras das condutas 

agressivas, conforme destacado por Silva (2006). 

Alguns estudos como Ormeño (2004), Silva e Del Prette (2003), Silva 

(2006), e Luizzi (2006), demonstraram que uma das formas de mudar o 

comportamento agressivo das crianças consiste nas intervenções positivas, 

através do respeito e do relacionamento afetuoso com as crianças, 

contrapondo-se às maneiras de lidar com a agressividade, através de 



- 30 - 
 

sanções ou punições, de forma coercitiva, que tanto prejudicam, também, o 

relacionamento entre professores e alunos.  

As crianças que são agressivas com seus colegas são rapidamente 

rejeitadas; e os colegas passam a se comportar de maneira desconfiada, 

aumentando a probabilidade de reações agressivas, o que é agravado com o 

manejo comportamental equivocado e autoritário dos professores. Muitas 

vezes, esses educadores encorajam e elogiam os comportamentos positivos 

de algumas crianças; e punem excessivamente os comportamentos tidos 

como “indesejáveis”, de outras, podendo até expulsá-las da sala de aula. 

Estas atitudes docentes podem ocorrer, porquecrianças desobedientes e 

com comportamentos “indesejáveis” desenvolvem relacionamentos frágeis 

com os professores e, consequentemente, recebem menos suporte dos 

mesmos. (SILVA E DEL PRETTE, 2003, p. 96) 

Em relação às questões de agressividade na escola, Rufino (2006), 

ressalta que o trabalho educativo não deve ser individual; mas, orientado 

pelos gestores, funcionários e professores, a fim de discutirem e decidirem as 

posturase atitudes de prevenção que podem tomar frente aos possíveis 

conflitos que acontecem nas relações escolares.  

Diante destes posicionamentos sobre a agressividade na Educação 

Infantil, acreditamos que a Disciplina Educação Física pode, também, estar 

alinhada com a busca de possibilidades pedagógicas para a 

minimização/superação desse problema. Observamos que as aulas de 

Educação Física funcionam, para os alunos, como momentos de alegria e 

euforia pela liberdade que vivenciam e, consequentemente, pelo contato com 

as outras crianças que são estimuladas aos jogos e às brincadeiras. Assim, 

segundo De Marco (2002, p. 40), a Educação Física “[...] se torna muito 

importante para o desenvolvimento de uma criança saudável, pois através 

das brincadeiras e dos jogos a criança externa simbolicamente vários 

sentimentos que ela não pode externar na realidade” 
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O JOGO NA ESCOLA COMO FORMA DE LIDAR COM AS 

MANIFESTAÇÕES AGRESSIVAS NAS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

De acordo com uma das definições de Huizinga (1999), para o 

fenômeno do jogo: 
 

O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos 
e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente 
consentidas; mas, absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si 
mesmo, acompanhadode um sentido de tensão e de alegria e de uma 
consciência de ser diferente da “vida cotidiana” (HUIZINGA,1999, p. 33). 

 

Kishimoto (1994), baseado em Huizinga e outros teóricos, apresenta 

pontos em comum que sãoidentificados como elementos que interligam a 

“(...) grande família dos jogos: o caráter voluntário e episódico da ação lúdica; 

o prazer (desprazer); as regras (implícitas ou explícitas); a relevância do 

processo de brincar; a incerteza dos resultados; a representação da 

realidade; a imaginação e a contextualização no tempo e no espaço” (op. cit., 

p. 07). 

Assim, o jogo, com as características que lhe são próprias, apresenta 

também um ambiente específico, próprio, que é formado “(...) em virtude de 

sua subjetividade – interna – predominante, a qual influencia e é influenciada 

pela objetividade – externa” (SCAGLIA, 2005, p. 46). 

Sobre a subjetividade no jogo, Freire (2002, p. 67), acrescenta que 

“(...) ela envolve o mundo do jogo com sua invisibilidade, sendo que sua 

tradução para o exterior ocorre, principalmente, através da simulação, do faz-

de-conta (sabemos quando alguém está jogando devido à simulação, à 

representação)”. O teórico ainda aponta que muitosestudiosos apresentam 

características em comum para o jogo; e que essas características, apesar 

de inegáveis, são tambéminesgotáveis, pois “(...) no fim, o jogo seria um 

recipiente de todas as coisas e todas as coisas seriam reduzidas ao 

jogo”(FREIRE, 2002,p.47).Este teórico acrescenta que os jogos estão, 

também presentes em outras atividades humanas que não são consideradas 

“jogos”, como num exemplo citado por ele,em que uma das características 
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marcantes do jogo – livre e voluntário – pode ser encontrada em diversas 

outras situações, como no ato de escrever um livro.  

Como foi dito, o jogo tem um caráter subjetivo. Nesse sentido, 

procuramos abordar o jogo como forma de lidar com as manifestações 

agressivas nas aulas de Educação Física. Para essa abordagem, faz-se 

necessário entender como o jogo pode ser utilizado para trabalhar com as 

condutas agressivas e qual pode ser a sua real contribuição em face dessas 

condutas. 

Como afirmam Prodócimo et al (2007, p.132), “(...) desta forma, o 

jogo joga com quem se envolve e, em se envolvendo, entrega-se e, em se 

entregando manifesta seu íntimo, seu mundo interior, cheio de desejos, 

fantasias, repressões mal resolvidas, ansiedades, medos”. No jogo podemos 

levar nossas vontades, podemos traduzir em atos /ações o que está 

guardado em nosso íntimo. Podemos imaginar e agir, agir e imaginar numa 

prazerosa troca. Assim, o lúdico permite que haja uma liberdade de 

expressão, onde possamos ser espontâneos, verdadeiros.  

Como vemos, o nosso objetivo vai além de professores que 

ministram uma boa aula, uma aula que faça sucesso entre os alunos e ponto. 

Trata-se de uma preparação para a vida, de dar a esses alunos condições de 

se tornarem cidadãos autônomos, oferecer conhecimentos que se 

incorporem às suas vidas, possibilitando-os de serem livres, decidindo de 

acordo com a sua própria consciência; ou seja, educar é mais que transmitir 

conteúdos, é ensinar a viver (FREIRE, 2005). 

Dessa forma, para que os objetivos educacionais sejam atingidos, o 

jogo pode ser utilizado, dentro de suas inúmeras possibilidades, como um 

recurso para lidar com variadas situações; entre elas, as manifestações 

agressivas durante as aulas.  

O jogo, por meio do brincar, estimula a criatividade, lembrando de 

que quem brinca pode produzir algo diferente. Por meio da imaginação, 

pode-se transformar a realidade. No brincar também se aprende a 

desempenhar a função social, interagindo em grupo; aprende-se a conviver e 

harmonizar os conflitos interpessoais, às vezes contribuindo com suas 

próprias ideias; às vezes renunciando-as em benefício das ideias dos outros 

(BREGOLATO, 2005). Segundo Rossetto Jr. et al (2005), para participar e 
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ser aceita no grupo que joga, a criança “(...) deve adotar o comportamento, 

as atitudes e as normas instituídas pela mini-sociedade formada em torno da 

prática do jogo, potencializando, assim, o desenvolvimento da socialização” 

(op. cit., p. 13).  

Como nos diz Freire (2002), o jogo tem um caráter utilitário para a 

educação, porém ele perde um pouco do seu caráter lúdico, pois pode se 

confundir com tarefas objetivas ou com trabalho. Assim, o objetivo 

pedagógico vai além de ensinar apenas aquilo que já faz parte do jogo; mas, 

sim, acrescentar outras qualidades que foram colocadas nele, comoa 

contribuição e a conquista de resultados a qualquer custo (ROSSETTO JR. 

et. al, 2005).  

O próprio jogo leva a um mundo imaginário e, além disso, nessa faixa 

etária da Educação Infantil, a criança encontra-se no período da primeira 

infância (de 2 (dois) a 7 (sete) anos), que foi chamada assim por Piaget 

(1994). Nessa fase, por meio da linguagem, a criança se torna capaz de 

reconstruir suas ações passadas, sob a forma narrativa, e de antecipar suas 

ações futuras, sob forma de representação verbal. Assim, resultam três 

consequências fundamentais para o desenvolvimento mental: a socialização 

da ação, que é a troca entre os indivíduos; a aparição do pensamento 

propriamente dito, que é a interiorização da palavra; e, finalmente, a 

interiorização da ação, que era até então puramente perceptível e motora; e 

passa a se reconstruir no plano intuitivo das imagens e das experiências 

mentais. Do ponto de vista afetivo, há uma série de transformações, entre 

elas o desenvolvimento de sentimentos interindividuais (simpatias e 

antipatias, respeito, e outros sentimentos). 

Piaget (1975), diz que, nessa fase a criança encontra-se no período 

do “jogo simbólico”, que nada mais é do que brincar de “faz-de-conta”. Essa é 

uma forma de expressão totalmente espontânea e imaginária da criança, que 

lhe permite a representação de diferentes papéis. Ela encontra no jogo 

simbólico uma maneira de satisfazer suas necessidades, podendo adaptar o 

real à sua maneira, à sua vida, assimilar o real aos seus desejos ou 

interesses, representando de forma fictícia, utilizando o próprio corpo ou 

objetos como símbolos para essa representação, que pode ser de pessoa, 

animais ou de outros objetos.  
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Dessa forma, o professor pode conduzir sua aula de uma maneira 

imaginária, “entrando” no faz-de-conta da criança, trabalhando com diversos 

conceitos, entre eles, a agressividade, mediando atividades que possam 

levar os alunos a terem mais consciência de seus atos e a respeitarem o 

limite dos colegas, no dia-a-dia do espaço escolar. 

Neste sentido, são interessantes as propostas de atividades que 

fazem com que a criança se coloque no lugar das outras, observando seus 

pontos de vista, questionando como elas se sentem, se consideram fácil 

ocupar determinados papéis. Citamos como exemplo, o jogo de imitar, no 

qual podemos discutir algumas questões com as crianças, como: será que 

elas se sentem à vontade sendo o centro das atenções? Será que é fácil 

imitar? Será que elas gostam quando dizem que elas estão fazendo tudo 

errado? Para Bregolato (2005), 
 

(...) no ambiente do jogo o ser humano se desenvolve, constrói o 
conhecimento e se humaniza. O jogo (...) é um fenômeno através do qual 
o ser humano aprende e renova sua cultura, conhece a si mesmo e o seu 
ambiente (op. cit., p. 77). 

 

Para confirmar a citação acima, concordamos com Rossetto Jr. et.al 

(2005, p. 14), ao dizerem que: 
 

Cabe aos educadores utilizarem-se dos jogos de forma contextualizada, 
para não reproduzir a cultura e os valores de uma sociedade desigual e 
opressora; mas, para produzir conhecimentos, valores e procedimentos 
que contemplem o ser humano de forma integral, contribuindo para a 
superação do paradigma do individualismo e do corporativismo, que 
resulta na acentuação das desigualdades sociais.  

 

Uma das formas de lidarmos com as manifestações agressivas nas 

aulas de Educação Física, também pode ser por meio dos jogos chamados 

cooperativos, nos quais segundo Brotto (2001), os participantes jogam pelo 

prazer que o jogo lhes proporciona, buscando a superação de desafios com 

os outros (e não contra os outros); considerando os outros como parceiros, 

diminuindo a pressão de competir e priorizando a integridade de todos.  

Segundo Brown (1994), os jogos cooperativos possuem diversas 

características libertadoras.Dentre elas, destacamos a libertação da 
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agressão, que pode ser alcançada dando-se ênfase à participação e à auto-

estima de cada pessoa, de cada criança; criando-se jogos em que cada 

participante estabeleça seu próprio ritmo; adaptando-se jogos conhecidos, 

diminuindo a importância do resultado final e eliminando o contato físico do 

tipo destrutivo.  

Apesar dos jogos cooperativos possuírem inúmeras vantagens, não 

podemos, simplesmente, deixar de lado os jogos com caráter competitivos. 

Se eles forem trabalhados de maneira adequada, a criança incorpora, 

igualmente, valores importantes para a vida, como: o reconhecimento do 

vencedor e do vencido (sem exacerbação de um ou de outro, mostrando que, 

para haver um vencedor, é necessário que haja um vencido); a cooperação 

entre os jogadores de uma mesma equipe (para se tentar chegar à vitória); o 

respeito a todos os jogadores (por se esforçarem ao máximo).  Assim, de 

acordo com Freire (1997): 
 

Professores realmente preocupados com o desenvolvimento das 
características humanas, ao invés de tentarem eliminar o caráter 
competitivo dos jogos, deveriam procurar compreendê-los e utilizá-los 
para valorizar as relações. Creio ser mais educativo reconhecer a 
importância do vencido e do vencedor, do que nunca competir (FREIRE, 
1997, p. 153). 

 

A afirmação de Freire nos mostra que o trabalho com os jogos, com a 

ludicidade, pode fazer com que as crianças sejam mais unidas, aprendendo a 

trabalhar em grupo, entendendo que, se cada um não fizer a sua parte, não 

haverá resultado positivo. Essa concepção faz com que todas as crianças se 

sintam importantes e mais compreensivas perante a capacidade de cada 

uma. 

Sabemos que o esforço e a dedicação dos professores são 

estimulantes e significativos para provocar mudanças e transformações no 

trabalho com os jogos, como atividades importantes para o combate das 

condutas agressivas das crianças, na Educação Infantil e em outros níveis da 

escolarização. Entendemos que os objetivos dos educadores, nessa área de 

ensino, necessitam de enfrentamento e persistência; mas, também 

acreditamos que, se cada um fizera sua parte, poderemos pensar em uma 

educação de qualidade, com resultados positivos para todos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Compreender o processo sobre o qual as crianças adquirem e 

introjetam as regras sociais e morais, pode auxiliar os professores a 

entenderem as causas da agressividade na escola. Também é importante 

considerar que fatores, tanto em relação ao meio interno, como ao meio 

externo à escola, podem desencadear comportamentos agressivos. 

Percebemos que algumas formas de lidar com as condutas 

agressivas consistem na valorização de atitudes positivas, por parte dos 

educadores; exigem um trabalho em conjunto, com toda a equipe escolar e 

um trato dialógicocom as crianças, de forma geral; e não somente com 

aquelas que apresentam condutas agressivas, contrapondo-se, esses 

educadores, a uma educação coercitiva, para intervir nos problemas 

apresentados no cotidiano escolar.  

Com base nessas afirmações, o jogo, como atividade lúdica e 

educativa, é proposto com o fim de contribuir, numa dimensão positiva, para 

a formação das crianças, desenvolvendo a criatividade, a empatia, o espirito 

de grupo, a solidariedade, estimulando-as a conviverem em sociedade, 

cultivando um espírito de coletividade, de grupo, de amorosidade e de 

respeito às condições humanas.  

Observar as manifestações agressivas das crianças, em fase pré-

escolar, na Educação Infantil, possibilita ao professor compreender como 

estas reagemàs diferentes experiências, tanto positiva quanto 

negativamente. Assim, o professor pode repensar a sua prática e a sua 

postura perante as crianças que apresentam comportamentos agressivos, 

criando alternativas que levem à formação de seres humanos reflexivos, 

críticos e participativos, a partir dos primeiros de escolarização. 
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CAPÍTULO 2 
 

EDUCAÇÃO ESCOLAR E O EDUCADOR NA 

PENITENCIÁRIA JUIZ PLÁCIDO DE SOUZA – 

CARUARU/PE – (PJPS): UMA ANÁLISE A PARTIR 

DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS ACERCA DA 

EDUCAÇÃO EM PRISÕES3 
 

Lúcio Alves Pedrosa4 

Ana Maria de Barros5 

Ana Maria Tavares Duarte6 
 

INTRODUÇÃO 
 

Conhecido como século das luzes devido ao movimento iluminista 

que aconteceu nesse período na Europa, o século XVIII, teve uma 

representatividade intelectual defendida pelo uso da razão, contra o antigo 

regime de monarquia absolutista, pregando assim, uma maior liberdade 

política e econômica, garantindo através das lutas, o reconhecimento na 

garantia dos direitos aos cidadãos. 

 

                                                           
3 Artigo realizado a partir da monografia de conclusão de curso em Pedagogia do autor, com 
a participação das co-autoras na reformulação para o formato de capitulo de livro. 
4 - Pedagogo formado pela UFPE – CAA em 2020, Técnico em Secretaria Escolar pela 
Secretaria de Educação de Pernambuco, realizando especialização em Docência em 
Educação Profissional pelo Insstututo Federal de alagoas - IFAL 
5 Doutora em Ciência Polífica (UFPE), Profa. Associada 2 da Universidade Federal de 
Pernambuco, Docente do Curso de Pedagogia – CAA/UFPE e do Mestrado em Direitos 
Humanos – CAC/UFPE, Coordenadora do Laboratório de Históroa e Geografia – CAA/UFPE 
e Vice- Líder do Grupo de Pesquisa: Educação, Inclusão Social e Direitos Humanos – 
UFPE/CNPq.  
6 Profa. Associada II da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE,   Líder do Grupo 
de Pesquisa: Educação, Inclusão social e Direitos Humanos – UFPE/CNPQ.  Pós -Doc pela 
Universidade do Porto - Portugal, Doutora em Psicologia pela Universidade de Deusto – 
Bilbao.familliaduarte@uol.com.br. 
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Ao longo da história, a efetividade do sistema capitalista e por 

conseguente um grande arroxo das desigualdades sociais, nos leva a 

observar, um avanço por esses direitos, que se denomina conceitualmente 

por Direitos Humanos, para atingir esses resultados, muitos esforços foram 

necessários daqueles que são desfavorecidos em uma lógica do capital. 

Esses acontecimentos levaram as organizações dos civis e os 

organismos políticos internacionais, a lutar por ampliações dos direitos 

humanos. Com esses contextos surgem os direitos sociais e coletivos, que 

eram conhecidos como, os direitos da segunda e da terceira geração, 

sustentados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. 

Assim, os Direitos Humanos, apresentam conjuntamente as garantias 

e propósitos de salvaguardas a dignidade do ser humano. Mais ao percurso 

da história, o capitalismo se desenvolvia e por consequência, os problemas 

sociais aumentavam, fazendo com que os movimentos sociais passem a 

batalhar na garantia dos direitos básicos que estavam sendo desrespeitados. 

Contudo, observamos que a execução da proteção dos Direitos 

Humanos, sempre foi muito precária, e isso acontece no sentido de que não 

existe interesse em garantir plenamente os direitos humanos, pois no sentido 

do cidadão ter acesso a uma vida digna, ele depende dos acessos aos 

direitos sociais, civis e coletivos, e acesso básico a educação em um sistema 

capitalista, precisam de políticas sociais mas elaboradas. 

Nesse sentido, percebemos que a negação dos direitos para 

algumas pessoas, é determinante pois se tornam excluídos da história, 

dentre esses citamos as pessoas em privação de liberdade, que são alvos de 

debates entre os sociólogos, penalistas e políticos que utilizam essa situação 

para os seus discursos em campanhas políticas. 

As penitenciárias foram ao longo de muito tempo, simplesmente 

depósitos de seres humanos; no Brasil, principalmente no século XX, com o 

sancionamento da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, conhecido como LEP 

(Lei de Execução Penal), passou a busca por algo além da punição daqueles 

que transgrediram as regras sociais, ou seja, uma ressocialização dos 

privados de liberdade. 

Ofertando assim, algumas assistências para os que almejam o 

retorno do convívio em sociedade. Dentre tais garantias assistenciais, a Lei 
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de Execução Penal, acredita que a educação e o trabalho são os 

responsáveis pelo processo de ressocialização desse sujeito em privação de 

liberdade. 

Diante dessa exposição, os direitos humanos da pessoa em privação 

de liberdade devem ser garantidos de acordo com a Constituição Federal e a 

Lei de Execução Penal, e dentre esses direitos, está a oferta de uma 

educação escolar.  

Mas diante da crise em que se encontra o sistema penitenciário 

brasileiro, exposto frequentemente nas mídias, qual a função da educação 

escolar dentro do sistema prisional? Qual a contribuição efetivamente do 

professor para o processo de ressocialização?  
 

AS PRISÕES E OS DIREITOS A EDUCAÇÃO - Um breve 

histórico acerca da educação como Direitos Humanos 
 

Na atualidade, quando estamos evidenciando as discussões sobre os 

direitos em diversas partes do Brasil e no mundo, sobre os direitos humanos, 

temos como tarefa fundamental superar as desigualdades sociais e 

regionais, conforme um regime democrático realizando a justiça social. 

Quando falamos sobre as origens dos direitos humanos, precisamos 

retornar ao século XVIII, período característico do Iluminismo, da Revolução 

Francesa de 1789, um marco da nossa história com a passagem da idade 

moderna para a Idade Contemporânea, momento em que o lema era 

liberdade, igualdade e fraternidade. 

Precisamos destacar a liberdade e a igualdade, como período 

histórico defendida pela burguesia, determinantemente não alcançava a 

todos, reduzindo à luta contra um estado absolutista e o direito a propriedade 

privada. 
 

Ao longo dos últimos duzentos anos, os direitos humanos foram sendo 
incorporados nas constituições e nas práticas jurídico-políticas de muitos 
países e forma concetualizados como direitos de cidadania, diretamente 
garantidos pelo estado e aplicados coercitivamente pelos tribunais: 
cívicos, políticos, sociais, econômicos e culturais. (SANTOS, CHAUÍ, 
2013, p.50). 
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Mesmo o século XVIII, ser caracterizado como o marco inicial nas 

discussões a respeito dos direitos humanos, foi apenas na primeira metade 

do século XX, com o fim da segunda guerra mundial e a criação da ONU 

(Organização das Nações Unidas) e da declaração universal dos Direitos 

Humanos, respectivamente em 1945 e 1948, que acontece o início da 

internacionalização dos direitos. Com base sobre o tema, Flávia Piovesan 

(2013), afirma os Direitos Humanos são uma invenção humana em constante 

processo de construção e transformação e não nascem todos de uma vez. 

Tais direitos não são presentes deste ou daquele país, mas são frutos da 

ação social, da luta e da resistência popular na busca por dignidade. 
 

No momento em que os seres humanos se tornam supérfluos e 
descartáveis, no momento em que vige a lógica de destruição, em que 
cruelmente se abole o valor da pessoa humana, torna-se necessária a 
reconstrução dos direitos humanos, como paradigma ético capaz de 
restaurar a lógica do razoável. Nesse cenário, o maior direito passa a ser, 
adotando a terminologia de Hannah Arendt, o direito a ter direitos, ou 
seja, o direito a ser sujeito de direitos. (PIOVESAN, 2013, p.191).  

 

Alguns direitos como citados estão especificados no artigo 5º da 

Constituição Federal Brasileira, e suas ações dependem de uma ação 

positiva por parte do estado nacional. Os direitos sociais, econômicos e 

culturais, à saúde, trabalho, educação e habitação são fundados a partir do 

princípio de igualdade. São direitos requisitados no século XIX e XX, e 

surgiram, por conta das lutas sociais contra as explorações do mundo do 

trabalho. 

Sobre os direitos sociais, temos o respaldo de carvalho a afirmar que: 

“Os direitos sociais permitem às sociedades politicamente organizadas 

reduzir os excessos de desigualdade produzidos pelo capitalismo e garantir o 

mínimo de bem estar para todos”. Essa ideia central toma como base a 

justiça social. (CARVALHO, 2008, p.10). O que podemos observar é que os 

Direitos Humanos não se excluem, mas na verdade complementam-se, não 

podemos pensar no direito à liberdade sem garantir o direito à igualdade. No 

tocante à indivisibilidade dos direitos humanos a atual conjuntura capitalista 

dificulta a sua efetividade. 
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Com a criação da ONU, no ano de 1945, apresenta em seu artigo 1º, 

que um dos seus propósitos é alcançar a cooperação internacional para a 

solução de problemas econômicos, sociais, culturais ou de caráter 

humanitário e encorajar o respeito aos Direitos Humanos e liberdades 

fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. 

No Brasil, os Direitos Humanos ganharam mais visibilidade a partir 

da década de 80, fim do período militar e a partir da constituição de 1988, 

conhecida também como constituição cidadã, assim apelidada pelo então 

presidente da assembléia constituinte, Ulysses Guimarães, esse titulo se 

deve ao fato de ser elaborada com a participação dos vários movimentos 

sociais e também o fato do texto final amplia os direitos políticos, sociais e 

econômicos do povo, dos trabalhadores e da nacionalidade.  

Especificando a constituição federal de 1988, no sentido as relações 

ao tratamento dos direitos humanos, no artigo 1º em seu inciso III, o 

documento apresenta em um dos seus fundamentos a dignidade da pessoa 

humana, relação essa também expositiva na declaração universal dos 

direitos humanos de 1948. A constituição ainda apresenta os princípios do 

estado do Brasil, expressos no seu artigo 3º, a elaboração de uma sociedade 

livre, justa e solidária, comprometendo também a garantir o desenvolvimento 

nacional. Ainda apresenta como objetivo erradicar a pobreza e a 

marginalização, bem como reduzir as desigualdades sociais e regionais, em 

busca da promoção ao bem de todos, não existindo os preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer forma de discriminação (BRASIL, 

1988). 
 

A PRISÃO NO SENTIDO DE MEDIDA DE EXECUÇÃO 

PENAL 
 

Historicamente quando os homens começam a organizar-se em 

sociedade, surgiram as preocupações em encontrar os meios de vida em 

harmonia, para isso, foi necessário as imposições das regras que deveriam 

ser seguidas pelos membros dos grupos, dessa maneira, foram 

estabelecidas as sanções para os que desrespeitam as regras. As maneiras 

de punição foram mudando conforme cada período histórico. O conceito de 
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prisão, enquanto instituição, tratado pelo aparelho judiciário é recente, datado 

do século XVIII com a reforma do direito penal e a humanização das penas. 

O que acontecia anterior a esse período, eram penas carnais e privar a 

liberdade, servia como custódia até a pena do prisioneiro ser de fato 

executada. 

De acordo com Foucault (2014), até metade da idade moderna, o 

corpo do homem estava voltado ao suplício e à dor. O que acontecia eram 

verdadeiros espetáculos públicos dominados pelo terror. Cerimônias do 

sofrimento, o suplício aplicado não podia ser por qualquer um, pois era 

exigida toda uma técnica para que o mesmo fosse eficaz e atingisse o seu 

objetivo. 
O suplício é uma técnica e não deve ser equiparado aos extremos de 
uma raiva sem lei. Uma pena, para ser suplício, deve obedecer aos 
critérios principais. O suplício faz correlacionar o tipo de treinamento 
físico, a qualidade, a intensidade, o tempo dos sofrimentos com a 
gravidade do crime, a pessoa do criminoso, o nível social de suas vitimas 
(FOUCAULT, 2014, p.36-37). 

 

Na modernidade a instituição surge não apenas com o único objetivo 

de punir os condenados, mas sim, como uma resposta do estado à 

sociedade, as prisões aparecem com outros objetivos em relações aos 

criminosos que é corrigi-los e ressocializá-los para que possam assim ser 

úteis e retornar à sociedade. Por isso: 
 

A prisão deve ser um aparelho disciplinar exaustivo. Em vários sentidos: 
deve tornar a ser cargo todos os aspectos dos indivíduos, seu 
treinamento físico, sua aptidão para o trabalho, seu comportamento 
cotidiano, sua atitude moral, suas disposições. A prisão, muito mais que a 
escola, a oficina ou o exército, que ampliam sempre em uma certa 
especialização e disciplina (FOUCAULT, 2014, p.228).  

 

Nessas instituições o controle é total, e acontece o seu fechamento 

ao mundo externo, com portas fechadas, grades, paredes e muros altos, 

arames farpados, dentre outros meios que criam um verdadeiro 

distanciamento entre as prisões e o mundo externo. 

De fato, as criações das prisões esta diretamente relacionada à 

categorias de modo das produções e mercados de trabalho, foram 

construídas para conter uma classe social. Contudo esse entendimento 
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possui uma estrutura de sociedade como organização definida modelada por 

todas as práticas sociais. Mesmo com todas discussões, já faz muito tempo 

que os presídios aparecem como a principal forma de punição para aqueles 

que transgridem as regras sociais impostas pelas sociedades. Como diz 

Foucault (2014, p.259), as prisões não diminuem a taxa de criminalidade: 

pode-se aumentá-las, multiplicá-las ou transformá-las, a quantidade de 

crimes e de criminosos permanecem aumentando. 

Contudo, enquanto as sociedades não encontram uma nova forma 

de controle sobre as massas, os sistemas viabilizam as reformas nos 

sistemas carcerários, porém, tais reformas não servem para resolver os 

problemas postos pelo capitalismo. Esses sistemas não falam em grandes 

transformações radicais, como por exemplo o fim da criminalidade, pois essa, 

está ligada a distribuição material inerente ao capitalismo, então investir no 

fim da criminalidade, direta ou indiretamente está associado com o fim de um 

sistema capitalista.  
 

O SISTEMA PENITENCIÁRIO NO BRASIL 
 

A primeira cadeia do Brasil, conforme Carvalho em sua obra, “A 

prisão”, data se de 1551, em Salvador, período ao qual é implantado no 

Brasil o governo geral e a segurança era responsabilidade do capitão-mor. O 

primeiro código penal do Brasil é de 1830, já finalizando o primeiro reinado, 

portanto, durante todo o Brasil colônia era submetido as ordenações Filipinas 

de Portugal, ao qual no seu livro V, apresentava as penas que seriam 

aplicadas no Brasil. 

Essas leis puniam crimes contra o rei e também contra a igreja; 

salientando que nesse período não haviam separações entre a igreja e o 

estado, sendo dessa forma, caberia ao estado punir as ofensas contra a 

igreja, nos dias atuais com a separação de igreja e estado, tal situação é 

determinada de pecado. No Brasil, essa separação foi oficializada com a 

constituição de 1891, a primeira carta republicana, até então, a lei autorizava 

penas cruéis, torturas, degredos, mutilações, confiscos, multas e até mesmo 

a pena de morte. É necessário salientar que conforme as leis portuguesas, a 

aplicação das punições eram de acordo com as condições econômicas do 
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transgressor.  
 
A distribuição das penas seguiam, segundo a condição social do 
transgressor. O mesmo crime poderia ser punido de maneiras 
distintas, ou seja, o indivíduo peão ou escravo, poderia ser escolhido 
à prisão, pagar multa, ser açoitado ou condenado à morte. Mas se 
fosse um indivíduo de maior condição, apenas pagava a multa 
recebendo assim sempre um tratamento distinto (SALLA, 2006, p. 35).  

 

Atualmente, quando ouvimos as reportagens sobre o sistema 

penitenciário no Brasil, imaginamos notícias de violência extrema e na 

grande maioria das situações, esse fato realmente se confirma. Segundo os 

dados da Anistia internacional de 2011, a realidade do sistema carcerário em 

nosso país é uma combinação das condições cruéis, punições, degradantes, 

humilhações, superlotações e outras mazelas que prejudicam as prisões no 

Brasil. 

No atual cenário, inútil dizer o que todos já sabemos, o sistema 

carcerário brasileiro está em crise, como já dizia, Carlos José Pinheiro 

Teixeira (2010, p.13-14), “crise é a ruptura de um certo equilíbrio, momento 

perigoso e decisivo e que corresponde a um certo intervalo temporal ou a 

interrupção de um período de normalidade”. 

Assim, não podemos dizer nunca que encontramos no sistema 

prisional atualmente uma crise, pois o mesmo nunca esteve dentro de uma 

normalidade, pois nunca conseguiu cumprir com os seus objetivos, desde o 

início da história das prisões no Brasil esses problemas são os mesmos. De 

acordo com Fernando Salla (2006). 
 
As prisões do século XIX, apresentavam uma realidade lamentável como 
falta de espaço para os presos, mistura entre os condenados e aqueles 
que ainda esperavam julgamento, assistência médica precária. Não 
podemos negar que esses problemas vigoram até os dias de hoje no 
sistema penitenciário. É algo que persiste, então podemos dizer que, 
longe de vivenciarmos uma crise, o que temos é uma situação crônica 
(TEIXEIRA, 2010. p.14).  

 

Os problemas no sistema carcerário no Brasil apresentados pela 

anistia internacional não são recentes, surgem e pioram devido aos 

problemas mencionados e ao aumento nos números de detentos que lotam 
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as as prisões nas últimas décadas. As particularidades modernas das 

prisões, como privação de liberdade, marcam o Brasil no decorrer do século 

XIX e começo do século XX, período que predomina uma ideologia para 

controlar aqueles que de uma certa maneira ou de outra prejudicassem a 

efetivação de uma ideologia da classe dominante e pelo estado, incapazes 

de pensar nas soluções para resolver as questões sociais do Brasil.  

Entre os países com a maior população carcerária no mundo, o Brasil 

ocupa o 4º lugar, ficando atrás apenas dos EUA, China e Rússia. Contudo se 

faz necessário destacar que o Brasil está na contramão desses países que 

detém os maiores índices de pessoas privadas de liberdade (INFOPEN, 

2014). Enquanto esses países tem diminuído significativamente, no Brasil 

esse número só cresce de maneira assustadora, em média 5% à 7% por ano, 

agravando ainda mais os problemas de superlotação em praticamente todos 

os estados, essa realidade é desconhecida e invisível para grande maioria da 

população (INFOPEN, 2014).  

Ainda conforme os dados do sistema de Informações Estatísticas do 

Sistema Penitenciário Brasileiro – INFOPEN de 2014, o perfil do preso 

brasileiro atualmente é, em sua maioria jovem, negro e oriundo das classes 

menos favorecidas economicamente. 
 

O SISTEMA PENITENCIÁRIO EM PERNAMBUCO 
 

O Sistema Penitenciário no Estado de Pernambuco, no começo a 

intencionalidade era basicamente o agrupamento dos estabelecimentos 

penais existentes, completamente estanques e sem direcionamentos 

definidos. Com o decorrer do tempo foram desenvolvendo artifícios e 

instrumentos em função da recuperação daqueles que transgridiam as leis. 

Uma das primeiras unidades prisionais no estado foi à Penitenciária Agrícola 

de Itamaracá que foi inaugurada em 19 de outubro de 1940, abrigando os 

sentenciados que estavam em regime aberto e semi-aberto. Com o tempo 

criou-se a Vara Privativa das Execuções Penais, fato de grande significado 

para o sistema prisional. 

Com a criação da Superintendência do Sistema Penitenciário do 

Estado (SUSIPE), através do decreto de Lei nº 299 de 19 de maio de 1970 
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que trouxe mais relevância a sua estruturação. Em 13 de março de 1971, foi 

publicado o decreto nº 2.340, cujo conteúdo era o seu regulamento, onde foi 

definido sua finalidade, no artigo primeiro: 
O sistema penitenciário do estado de Pernambuco, integrado pelos 
órgãos diretamente relacionados com a execução penal do estado, tem 
como finalidade uniformizar as políticas, as diretrizes técnicas e 
administrativas e os procedimentos relativos à custódia, ao tratamento e 
aos treinamentos dos sentenciados, bem como a guarda e a 
administração dos estabelecimentos penais”. Esse regulamento 
exemplifica sobre as metas no âmbito administrativo dos 
estabelecimentos penais. 

 

Com fatos notáveis e que buscam dignificar o sistema penitenciário 

no estado está a desativação da denominada casa de detenção do Recife, no 

ano de 1973. A população carcerária aos poucos foi sendo transferida para a 

Penitenciária Agrícola de Itamaracá e para Penitenciária Profº Barreto 

Campelo, devidamente ampliada, antes denominada colônia penal da 

macaxeira.   
 

Em 24 de julho de 1978, com a Lei nº 7.698 (Código Penitenciário do 
Estado), tem como meta principal humanizar mais ainda nosso regime 
penitenciário. Nova estrutura organizacional teve a SUSIPE, através do 
decreto nº 7.420 de 31 de agosto de 1981, criando chefias de divisões e 
serviço. No demonstrativo enviado em 13 de dezembro de 1985, (ofício 
nº 602), está criação da Superintendência Adjunta, da divisão da 
Psicologia, criação dos serviços de nutrição, criação do departamento de 
administração e casa do albergado.    

 

A Superintendência do Sistema Penitenciário – SUSIPE, teve sua 

denominação alterada várias vezes, quando por exemplo, pelo decreto nº 

15.344 de 18 de outubro de 1991, foi intitulada Diretoria do Sistema 

Penitenciário – com a sigla DISIPE, posteriormente voltou a ser 

Superintendência do Sistema Penitenciário – SUSIPE. Atualmente, após a 

reforma do estado, consubstanciada na Lei complementar nº 049 de 31 de 

janeiro de 2003 e decreto nº 25.287 de 10 de março de 2003, dentre outros 

atos normativos, chama-se Secretaria Executiva de Ressocialização – 

SERES, órgão integrante da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos – 

SJDH. A SERES, tem a missão de cumprir a legislação de execução penal 

no âmbito do estado de Pernambuco, priorizando a reintegração social dos 
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privados de liberdade.  

Com essa nova estrutura as secretarias integradas tem a 

responsabilidade pelas secretarias executivas de ressocialização, gerência 

geral administrativa, e pelas superintendências de segurança prisional, de 

capacitação e ressocialização. Dentre as quais fazem parte 23 unidades 

prisionais e 58 cadeias públicas. Atualmente o estado de Pernambuco, está 

entre os 03 (três) líderes em educação prisional no Brasil, o Departamento 

Penitenciário Nacional (DEPEN), do Ministério da Justiça e Segurança 

Pública, divulgou um comparativo dos líderes educacionais no sistema 

prisional nos últimos três anos.  

Conforme a divulgação do DEPEN, o estado de Pernambuco está em 

terceiro em percentuais, de pessoas privadas de liberdade (PPLs) envolvidas 

em atividades de educação, juntamente com o Maranhão e Santa Catarina. 

Além de traçar os processos evolutivos, a análise do DEPEN, objetiva 

reafirmar as metas estratégicas de atuação para qualificação da política de 

educação prisional. 

Em dezembro de 2019, conforme a Secretaria Executiva de 

Ressocialização(SERES), o sistema prisional de Pernambuco, registrou 

32,7% dos presos em atividades educacionais do total de 33.640. Esse 

número comparado a 2017, obteve um crescimento de 12,07%, percentual 

que insere o estado entre as oito unidades federativas que apresentam 

aumentos consecutivos nos períodos de 2017 à 2019. 
 

A educação e o trabalho são os grandes aliados da ressocialização, 
esses resultados são frutos dos trabalhos intensos que vem sendo 
desenvolvidos pelo governo de Pernambuco no sistema prisional e as 
parcerias da Secretaria de Justiça e Direito Humanos de Pernambuco – 
SJDH, Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco – SES e a 
Secretaria Executiva de Ressocialização – SERES”, garante o secretário 
da SJDH – Pedro Eurico. (Secretaria Executiva de Ressocialização – 
SERES/2019).  

 

No sentido a participação em atividades educacionais no sistema 

prisional brasileiro, o Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, no ano 

de 2019 enumera conforme nota técnica, a atividade formal de educação 

básica (educação de jovens e adultos – EJA) e educação profissional (cursos 

técnicos e de formação inicial e continuada). Também são analisados os 
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projetos de leitura (com direito à remição de pena); atividades educacionais 

complementares (videoteca, lazer, cultura); e atividades esportivas 

relacionadas aos processos educacionais.  
 

LEGISLAÇÕES BRASILEIRAS NA GARANTIA A UMA 

EDUCAÇÃO PARA AS PESSOAS PRIVADAS DE 

LIBERDADE.  
 

A Constituição Federal de 1988, apresenta de maneira inédita a 

universalização dos direitos humanos ao relacionar a dignidade do ser 

humano a partir dos princípios fundamentais, e inclui em seu texto os 

princípios regentes no Brasil em relações internacionais com as prevalências 

dos Direitos Humanos. Ao dispor os direitos sociais elencados em seu artigo 

6º, inclui a educação a Constituição Federal de 1988 inova ao considerar aos 

direitos fundamentais. Na concepção de Sarlet (2010, p. 29) o termo “(…) 

direitos fundamentais se aplica para aqueles direitos do ser humano 

reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional positivo de 

determinado estado (…)”  

Com isso é direito de todo e qualquer cidadão independente da cor, 

raça, credo, situação econômica e demais situações; gozar das garantias 

previstas constitucionalmente, em especial as expressas como Direitos 

Humanos e fundamentais. A educação deveria ser uma garantia legal 

conforme afirma os documentos legais, mais enfrenta diversas barreiras 

desde a sua implantação ao considerar a escola no contexto prisional requer 

uma estrutura específica para realização do ato educativo, formação dos 

professores para atuar nessa realidade e continuação nos processos 

educativos. 

O que os estudos apontam é que não há carência de legislação no 

amparo à uma educação no sistema prisional, esse problema acontece 

devido a falta de prazo para ser implementada, conforme alerta Graciano 

(2010, p. 83):  
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Ocorre que nenhuma das normas estabelece prazos para que os estados 
implementem, também não prevê mecanismos de monitoramento da sua 
concretização. Dessa forma, e os dados do sistema carcerário 
confirmam, as normas tornaram-se letra morta. 

 

O direito a educação nos presídios é um direito humano fundamental, 

que necessita não apenas ser conhecido, mais garantido; por ser um 

instrumento possibilitador de reintegração social, esse fato tanto no aspecto 

formativo dos sujeitos, mais também nas possibilidades de aprendizagens 

para as exigências da vida após o período de reclusão. A partir da última 

década do século XX, o sistema educacional brasileiro começa a ser 

apresentada e integrada as várias legislações com um direito de todos. 

Diante desse novo cenário, as bases legais regulamentam a educação nos 

espaços prisionais em todo território brasileiro. 

Iremos abordar dados importantes e relevantes a seguir acerca da 

Constituição Federal de 1988, a Lei de Execução Penal de 1984, a Lei De 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, o Plano Nacional de 

Educação (2001-2010 e 2014-2024), Diretrizes Nacionais para a oferta da 

Educação nos Estabelecimentos Penais e o Plano Estratégico de Educação 

no Âmbito do Sistema Prisional (PEESP). 
 

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A EDUCAÇÃO 
 

Ainda conforme a Constituição Federal de 1988, o Brasil é um estado 

democrático de direito visando garantir os direitos sociais, entre os quais, a 

educação que vem descriminada em sua Seção III do referido ordenamento 

jurídico e compreende os artigos 205º e 214º. Já em seu primeiro artigo da 

seção 205º, nos apresenta, 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 (BRASIL, 1988). Ainda 

conforme a Carta Magna, o seu artigo 208º afirma que a educação básica 

(ensino fundamental e médio), é obrigatória e gratuita devendo ser 

assegurada aqueles que não tiveram acesso na idade própria. 

A oferta do ensino precisa ser tratada de acordo com a Constituição 

de 1988 nos princípios a seguir: I – Igualdade de condições para o acesso e 
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permanência na escola; II – Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar o pensamento, a arte e o saber; III – Pluralismo de ideias e 

concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas 

de ensino; IV – Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais 

(BRASIL, 1988). 
 

Com bases nesses fundamentos, pode-se afirmar que a educação 
prisional é um direito garantido pela constituição, visto que, ao perder o 
direito a sua liberdade, o preso não deve ser restrito dos demais direitos 
considerados humanos e fundamentais, como é o caso da educação, 
uma vez que todos são iguais perante a lei (BOIAGO, 2014, p. 107). 

 

Ao analisarmos os dispostos da lei, concluímos nesse ponto que 

implicitamente o direito a educação das pessoas privadas de liberdade está 

garantido. Constituição Federal de 1988, apresenta a educação de jovens e 

adultos, para todos aqueles sem acesso a educação na idade certa, 

contemplam assim os reclusos, devendo ser ofertada nos estabelecimentos 

penais. 

O acesso ao direito à educação, deve ser assegurado 

universalmente nas perspectivas delineadas e em respeito às normas que o 

asseguram, por isso afirma se que de maneira indireta os direitos a educação 

dos privados de liberdade está garantida na Constituição Federal, ao passo 

que garante a todos cidadãos os direitos sociais. (Parecer do Ministério da 

Educação de 2010, p.11) 

Dessa forma, destacamos que ao abordar a educação para esse 

público específico, é preciso a clareza que os reclusos, embora privados de 

liberdade, mantêm os direitos fundamentais, como é o caso da integridade 

física, psicológica e moral.  
 

AS ASSISTÊNCIAS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL DE 1984 
 

Brasil, ainda período militar, mas em meios a diversos movimentos, é 

aprovada a Lei nº 7.210 no dia 11 de julho de 1984, a Lei de Execução Penal 

(LEP), foi criada a partir dos tratados internacionais, com as regras mínimas 

para os tratamentos de reclusos de 1955. Assim, conforme o parecer do 

Ministério da educação, fica esclarecido que: conforme previsto nas regras 
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mínimas da ONU, sobre as medidas privativas de liberdade (nº59), para que 

se obtenha a reinserção social do condenado, o sistema penitenciário deve 

empregar, levando-se em considerações as suas necessidades individuais. 

A LEP, tem a função de normatizar, fiscalizar o cumprimento de pena 

e garantir uma série de direitos e responsabilidades para o apenado. Ela 

prevê que a assistência deve ser composta pela prestação de serviços 

relacionados ao auxílio material, à saúde e a assistência jurídica, 

educacional, social e religiosa (BRASIL, 1984). 

Os artigos 17 e 21 da Lei de Execução Penal – LEP, trata da 

assistência educacional, sustentando que esta compreenderá a instrução 

escolar e a formação profissional do preso e do internado, e que o ensino de 

primeiro grau, hoje denominado ensino fundamental, será obrigatório e deve 

estar integrado no sistema escolar da Unidade Federativa. 
 
Acrescenta, ainda que as atividades educacionais podem ser objeto de 
convênio com entidades públicas ou particulares, que instalem escolas 
ou ofereçam cursos especializados e atendendo as devidas condições 
locais, dotar-se-à cada estabelecimento de uma biblioteca, para uso de 
todas as categorias de reclusos e este espaço deve estar provido de 
livros instrutivos, recreativos e também didáticos (BRASIL, 1984). 

 

Ainda assegura que os estabelecimentos penais, de acordo com a 

sua natureza, deverá conter em suas dependências locais destinados a dar 

assistência em relação à educação, trabalho, recreação e práticas esportivas 

(BRASIL, 1984).  

Nas unidades penais devem ser instaladas salas de aula destinadas 

à educação básica e ensino profissionalizante, tudo isso assegurado no 

artigo 83 da Lei de Execução Penal – LEP (BRASIL, 1984). A Lei Federal que 

regulamenta a execução penal no Brasil, voltou a ser alterada no ano de 

2011, por meio da Lei nº 12.433, para dispor sobre a remição de parte do 

tempo de execução da pena por estudo ou por trabalho. 
 
A alteração se deu nos artigos 126 e 129. O artigo 126 depois da 
alteração passa a garantir ao condenado que cumpre a pena em regime 
fechado ou semiaberto remição por trabalho ou por estudo, parte do 
tempo da execução da pena (BRASIL, 1984). 
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Essa contagem de tempo será realizada a razão de 01(um) dia de 

pena a cada 12 (doze) horas de estudo no ensino fundamental, médio 

(inclusive profissionalizante), ou superior, ou ainda de requalificação 

profissional. Mas essas doze horas devem ser divididas no mínimo em três 

dias (BRASIL, 1984). Embora apresente algumas lacunas, precisamos 

destacas que o Brasil, mesmo com as dificuldades tentar buscar maneiras de 

efetivar as determinações nos tratados internacionais, mesmo estando longe 

de alcançar resultados satisfatórios no sentido de uma assistência 

educacional nas unidades prisionais. 

 

A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO 

NACIONAL DE 1996 E A EDUCAÇÃO EM PRISÕES 
 

Após os oito anos de vigência da Constituição Cidadã, que 

aconteceu a promulgação a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

Lei nº 9.394/96 que disciplina a oferta da educação em todo o Brasil. 

Comprovando em seu artigo 2º, que a educação, dever da família e do 

estado, deve ser inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana e tem a finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, preparando para o exercício da cidadania e a sua qualificação 

para o trabalho, sustentando a educação oferecida em acordo com princípios 

fundamentais, como esclarecemos a seguir: 
 

1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola; 
2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 
3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
4. Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
5. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
6. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
7. Valorização dos profissionais da educação escolar; 
8. Gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino; 
9. Garantia de padrão de qualidade; 
10. Valorização da experiência extra-escolar; 
11. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e às práticas 
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sociais; 
12. Consideração com a diversidade étnico-racial (BRASIL, 1996). 

 

Destacamos o último princípio em relação a diversidade étnico-racial, 

que foi incluída pela Lei 12.796 em 2013. Ressaltamos em seu artigo 4º a 

LDB garante o acesso público e gratuito ao ensino fundamental e médio para 

todos aqueles que não concluíram os estudos na idade própria. A oferta de 

uma educação escolar regular para os jovens e adultos, com as modalidades 

e características adequadas as disponibilidades e necessidades, garantindo 

aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na 

escola (BRASIL, 1996). Quanto a relação à educação de jovens e adultos, a 

Lei de Diretrizes e Bases –  LDB, reserva apenas dois artigos, sendo eles o 

37º e 38º, que estão dispostos na seção V dessa referida Lei. A seguir 

apresentamos os artigos citados e seus respectivos incisos.  
 

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada aqueles 
que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 
fundamental e médio na idade própria. 
§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens 
e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade 
regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 
características do alunado, seus interesses, condições de vida e 
de trabalho, mediante cursos e exames.  
§ 2º O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a 
permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas 
e complementares entre si.  
§ 3º A educação de jovens e adultos deverá articular-se, 
preferencialmente, com a educação profissional na forma do 
regulamento. 
Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames 
supletivos, que compreenderão a base nacional comum do 
currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter 
regular. 
§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 
I – no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores 
de quinze anos; 
II – no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de 
dezoito anos.  
§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos 
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por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante 
exames. 

 

Precisamos ressaltar, a omissão da LDB sobre a educação em 

sistemas prisionais, não garantindo assim a educação para os privados de 

liberdade de maneira direta. Dessa forma, mesmo não existindo tal garantia, 

a educação prisional pode ser compreendida como parte da educação de 

jovens e adultos, já que essa é a modalidade ofertada em sistemas 

prisionais. A educação nos espaços privados de liberdade, no tocante a 

omissão da LDB, só será corrigido com o Plano Nacional de Educação, que 

será analisado no tópico seguinte.  
 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
 

A constituição estadual de Pernambuco foi promulgada pela 

assembleia legislativa, no dia 05 de outubro de 1989, um ano após a 

promulgação da Constituição Federal do Brasil, visa garantir no sentido à 

educação, os mesmos direitos garantidos. Sendo um dos principais 

documentos regulamentares, assegurando o direito de todos os cidadãos à 

educação. 

No sentido do direito a educação dos privados de liberdade, está 

garantido conforme o capitulo II Seção I em seu artigo 176. A educação, 

direito de todos e dever do estado e da família, baseada nos fundamentos da 

justiça social, da democracia e do respeito aos direitos humanos, ao meio 

ambiente e aos valores culturais. Contudo, em outros artigos dessa 

constituição, são especificados os direitos à educação e podemos 

compreender isso, como o exemplo do artigo 179 no sentido das 

organizações, construção e elaboração, em conformidade com a união, os 

estados e os municípios. Estabelece ainda que: 
 

(…) ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua 
oferta gratuita para todos os que a ela não tiverem acesso na idade própria; 
I – abranger a educação pré-escolar, o ensino fundamental e o médio, bem 
como oferecerá o ensino superior. 
II – educação especializada para indivíduos que apresentem condições 
excepcionais de aprendizagens que dificultem o acompanhamento do 
processo da educação regular, a partir de zero ano, em todos os níveis. 
(PERNAMBUCO, 1989). 
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Em todos os artigos do seu capitulo II, a constituição afirma as 

competências do estado de Pernambuco em garantir os meios de acesso à 

educação, à ciência e a cultura, a educação como  um direito à todos e dever 

do estado, reforçando o sentido de uma educação ministrada com base na 

igualdade de acesso e permanência, vedando qualquer tipo de discriminação 

(PERNAMBUCO, 1989). No sentido de referencia a oferta de educação no 

sistema penitenciário do estado de Pernambuco, após análise realizada, 

compreendemos como um direito fundamental e não como privilégio, pois a 

educação deverá ser ofertada à todos os que não tiveram acesso em sua 

idade considerada adequada.  O caso da população prisional, subtende-se 

a educação no estado de Pernambuco, como parte dos direitos humanos, 

garantidos a todos seres humanos independente do lugar em que estejam. 
 

PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO SISTEMA 

PRISIONAL DE PERNAMBUCO 
 

A criação do plano estadual de educação em prisões, foi idealizada 

através da parceria entre a Secretaria Estadual de Educação e a Secretaria 

Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos a partir da 

elaboração por diversos profissionais que atuam na educação em prisões. É 

importante destacar os profissionais que fizeram parte dessa construção, são 

eles: professores, agentes prisionais, diretores das escolas e diretores dos 

presídios, participaram com as proposições pertinentes para subsidiar a 

construção do Plano Estadual de Educação em prisões. 

No sentido que a grande maioria dos adultos em em privação de 

liberdade nos estabelecimentos penais do estado de Pernambuco, não 

possuem alfabetização, o governo do estado, junto com a secretaria de 

governo e as administrações presidiais, firmaram uma parceria com o 

Instituto Paulo Freire para que os professores ministrassem aulas de 

alfabetização nas unidades escolares prisionais. 

Conforme os dados mais recentes, Pernambuco possui uma 

população carcerária de 33.640 (trinta e três mil, seiscentos e quarenta), 

presos em números absolutos, de acordo com relatório analítico estatístico 

do estado de Pernambuco, produzido pelo Ministério da Justiça a partir do 
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Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN/2019). Atualmente o estado 

de Pernambuco está com o percentual de 32,7% da sua população 

carcerária matriculadas nas escolas instaladas nas unidades prisionais. Com 

o percentual, Pernambuco possui uma média maior que a média nacional, 

uma vez que, o percentual da cobertura é de 10%.  

Historicamente a educação em prisões no estado de Pernambuco 

não é muito diferente da realidade desses espaços nos outros estados da 

federação. Sendo importante a criação de políticas públicas que contribuam 

no processo de construção de maneira permanente e articulada, para 

reverter as fragilidades da educação em prisões. Tais fragilidades necessitam 

ser superadas, no sentido da oferta da educação em prisões. Dentre elas 

podemos destacar algumas: 
 

a) ampliação do número de vagas para a modalidade de educação de 
jovens e adultos para os apenados; 
b) formação continuada para os professores, diretores das escolas, 
agentes penitenciários, diretores de presídios e os demais profissionais 
ligados nesses espaços;  
c) criação de uma proposta pedagógica, matriz curricular e carga horária 
específicas para as unidades escolares situadas em espaços penais.  

 

Precisamos destacar que como marco legal, das atribuições e 

competências dentro do sistema prisional estadual, o regulamento da 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSDH), criado 

a partir do decreto estadual nº 30.609 de 23 de julho de 2007, dispõe sobre o 

controle e a manutenção do funcionamento do sistema penitenciário no 

estado.  

Ainda nesse sentido, existe a portaria Nº465, de 05 de junho de 

2012, a qual exemplifica sobre o Procedimento Operacional Padrão – POP, 

do sistema penitenciário do estado de Pernambuco, com o objetivo de 

regulamentar as ações de segurança operacional, conforme as orientações 

das normas e procedimentos com vistas a ressocialização dos apenados. 
 

ESTATUTO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO 
 

No Estado de Pernambuco, a resolução CEE-PE nº 02/2004, de 19 

de abril de 2004, do conselho estadual de educação de Pernambuco, (DOE-
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PE de 06.05.2004) é um documento que orienta a oferta, da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), bem como a instrução normativa nº 15/2008 – 

SEDE/GENE – (DOE-PE de 27.11.2008), publicada pela Secretaria Estadual 

de Educação, que dispõe sobre a oferta da EJA no âmbito das escolas da 

rede pública estadual de educação. 

Conforme o atual contexto, e a disposição da resolução CNE/CEB nº 

02/2010 (DOU de 20.05.2010), no artigo 3º, inciso I, combinada com o artigo 

6º da resolução, determina a criação de ações articuladas entre as diferentes 

esferas e áreas do governo, também determina a criação dos atos 

administrativos conjunto entre ambas secretarias estaduais, compartilhando 

as gestões da educação em prisões no estado de Pernambuco. 

Em relação aos profissionais envolvidos na educação dos que 

cumprem pena nos estabelecimentos do sistema penitenciário estadual, 

temos as seguintes funções: 

a) diretor escolar; b) diretor adjunto; c) chefe de secretaria (secretário 

escolar); d) educador de apoio; e) professores; f) assistentes administrativos. 

Outras funções relacionadas à gestão das unidades prisionais são: a) 

diretor do presídio, b) supervisor de segurança, c) chefe do plantão, d) 

agentes de segurança, e) assistente social, f) psicólogo, g) pedagogo, h) 

assistentes administrativos.  

O código penitenciário do estado de Pernambuco, LEI nº 15.755, de 

04 de abril de 2016, decretou através de assembléia legislativa, algumas 

orientações que determinantes para ser seguida pelas unidades do sistema 

prisional. 

Dentre elas podemos destacar sobre o objetivo que diz no seu artigo 

1º o código penitenciário tem por objetivo regulamentar o sistema 

penitenciário do estado de Pernambuco, visando a cumprir efetivamente os 

preceitos contidos na lei federal nº 7.210 de 11 de julho de 1984 (Lei de 

Execução Penal), e na constituição da republica federativa do Brasil. 

Esse mesmo ordenamento jurídico em sua seção IV, artigo nº75 

apresenta as determinações a seguir: 
 

Art. 75. O direito educacional, assegurado por leis nacionais e tratados 
internacionais, seguirá as disposições da Lei Federal nº 9,394, de 20 de 
dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).  
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§ 1º O ensino fundamental e médio será obrigatório, integrando-se ao 
sistema escolar estadual, em consonância com o regime de trabalho do 
estabelecimento penal e com as demais atividades sócio educativas e 
culturais. 
§ 2º O ensino profissionalizante poderá ser ministrado em nível de 
iniciação ou de aperfeiçoamento técnico, atendendo-se as características 
da população urbana e rural, de acordo com a localização da unidade 
prisional, segundo as aptidões individuais e a demanda do mercado. 
§ 3º O ensino deverá se estender a pessoa privada de liberdade em 
regime disciplinar diferenciado, preservando sua condição carcerária e de 
isolamento em relação às demais pessoas de privação de liberdade, por 
intermédio de programa específico de ensino voltado para pessoas 
privadas de liberdade. 
§ 4º O estabelecimento penal disporá de biblioteca para uso geral da 
pessoa privada de liberdade, provida de livros de literatura nacional e 
estrangeira, técnicos, inclusive jurídicos, didáticos e recreativos.  
§ 5º O estabelecimento penal poderá, por meio dos órgãos competentes, 
promover convênios com órgãos ou entidades públicas ou particulares, 
visando à adoção por esses entes de livros ou programas de bibliotecas 
volantes, para ampliação de seu acervo. 
§ 6º O estabelecimento penal evitará manter em seu acervo de livros, 
revistas e periódicos que façam apologia ao crime ou as drogas, ou que 
despertem nos indivíduos comportamentos de violência, racismo, 
terrorismo, preconceitos sexuais ou qualquer atitude contrária as normas 
sociais estabelecidas.   
§ 7º Para consulta das pessoas privadas de liberdade, devem ser 
conservado na biblioteca exemplares dessa Lei. 

 

Precisamos destacar os tópicos referentes a estabelecimento de uma 

biblioteca nas unidades prisionais, respeitando as condições locais, pois, tais 

bibliotecas servem par uso de todas as categorias de assistidos devendo 

essas serem providas de livros ilustrativos, recreativos e didáticos. 

 

PRÁTICAS DE TRATAMENTO PENAL, NAS UNIDADES 

PENAIS DE PERNAMBUCO 
 

As unidades penais no Estado de Pernambuco, oferecem educação 

básica, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), para os 

privados de liberdade que não tiveram acesso aos estudos ou não 

concluíram em idade própria, conforme está presente no artigo 37, da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). A Educação de Jovens e 

Adultos do ensino fundamental (anos iniciais e finais) e ensino médio, tem a 
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estrutura de fases conforme as características dos usuários nas unidades 

escolares, bem como sua estrutura no formato que deve funcionar. Realizada 

na unidades prisionais e com a participação dos estudantes de maneira 

presencial e com as determinações normativas e seguindo as orientações 

normativas da matriz curricular implantadas nas escolas da rede pública 

estadual de educação, conforme instrução normativa nº 02/2011, artigo 4º, 

inciso XIII.  

Dessa forma sua estrutura deve ser composta por 03 (três) módulos,  

de duração semestral, no qual cada módulo deve ter a carga horária de 500 

(quinhentas) horas aulas cada um, totalizando um total geral de 1.500 (mil e 

quinhentas horas) que precisam ser vivenciadas por cada aluno. 

Considerando a Educação de Jovens e Adultos aplicadas nos 

estabelecimentos prisionais, precisamos compreender os efeitos sociais de 

uma educação pautada nos princípios da proporcionalidade quando 

estabelecido um tempo pedagógico reduzido, no sentido que o educando traz 

consigo sua “carga horária de conteúdos pessoais”,  relatando suas histórias 

e experiências vividas que somam-se aos conteúdos. 
 

Dentro da história da educação no Brasil, a Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), é reconhecida como uma modalidade que atende à 
população que não teve acesso ou continuidade dos estudos na 
educação básica na idade própria, conforme os artigos 37 e 38 da Lei 
Federal nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 
LDBEN). 

 

A Secretaria Estadual de Educação é responsável por ofertar a 

educação básica, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

para os que estão situação de privação de liberdade, desta forma cabe a 

mesma indicar o diretor da escola prisional e realizar o processo de seleção 

ou lotação para o provimento das vagas para professor, bem como 

administrar as escolas nas unidades prisionais de maneira articulada com a 

administração do estabelecimento prisional. 

No sentido de compreender sobre a oferta de educação escolar aos 

privados de liberdade, no próximo capitulo abordaremos as particularidades 

da Penitenciária Juiz Plácido de Souza – PJPS.  
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A PENITENCIÁRIA JUIZ PLÁCIDO DE SOUZA – 

CARUARU/PE – PJPS  
 

Caruaru é um município brasileiro do Estado de Pernambuco, situado 

na região nordeste do país. A sua população, segundo estimativas do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2020 é de 365.278 

habitantes, sendo a mais populosa cidade do interior pernambucano e a 

terceira mais populosa do interior nordestino.  A localização do município 

está à oeste da capital do estado, estando desta cerca de 130 km. Ocupa 

uma área de 920,611 km² (IBGE, 2020). Fundado em 18 de maio de 1857, o 

município se originou de uma fazenda por José Rodrigues de Jesus. O 

município, exerce um importante papel centralizador no agreste e interior, 

devido a concentração de alguns polos, tais como: médico hospitalar, 

acadêmico, cultural e turístico. Realiza no mês de junho uma grandiosa festa 

junina com atrações locais e nacionais. 

Em julho de 1988, foi inaugurada em Caruaru/PE maior cidade do 

agreste de Pernambuco, localizada no bairro do Vassoural, a Penitenciaria 

Juiz Plácido de Souza (PJPS), uma das 23 unidades que compõe o sistema 

prisional do estado. Secretaria Executiva de Ressocialização (SERES). A sua 

inauguração acontece devido às grandes discussões acerca da nova 

constituição brasileira e do papel da prisão na pós-redemocratização; os 

presídios que surgem no país deveriam afastar a imagem criada ate então 

pelas instituições no período da ditadura militar (1964-1985); 

desaparecimento de presos, torturas, detenções por motivos ideológicos e 

etc. No período a PJPS, foi dita mais como uma promessa de campanha do 

que uma necessidade da região no sentido de controle da criminalidade, uma 

grande quantidade de matérias veiculadas demonstram esta afirmação, pois 

continham em suas informações a inauguração como uma das obras 

concluídas do prefeito da época. (Jornal Vanguarda – Caruaru/PE – 1989).  

Mesmo reconhecendo alguns pontos positivos, muitas pessoas viram 

apreensivas a implantação da Penitenciária Juiz Plácido de Souza, 

principalmente aqueles que têm como vizinhos de frente uma penitenciária. 

Ficam apreensivos com medo de rebeliões, fugas e o incomodo movimento 

nas proximidades do local. Na década seguinte, os tons da reportagens 
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mudaram, as evidências passaram a ser as precariedades e superlotações 

na instituição após a sua inauguração, relatados pelos funcionários, detentos 

e a população reclamavam da situação, entre elas: a falta de infraestrutura, 

risco de segurança, fugas e motins, e a cada dia que passava a situação 

piorava, até ser interditada. 
 
Em 1998, a unidade chegou a ser interditada pela Secretaria de Justiça do 
Estado: A Penitenciária Juiz Plácido de Souza, em Caruaru, está 
interditada e receberá apenas presos do município. Algumas celas 
coletivas que deveriam ter dois presos, têm 35 e as de espera e castigo, 
estão em média com seis, quando o normal seria um. A medida tem um 
caráter de segurança, pois a penitenciária dispõe de apenas de dois 
agentes penitenciários por turno, quando o ideal seria dez. (Diário de 
Pernambuco, 05 de agosto de 1998).  

 

Algumas histórias foram marcantes nas administrações da PJPS, 

situações que chamam atenção da imprensa, comunidade local e carcerária 

no sentido de mudanças de postura em relação aos detentos. Longe das 

indiferenças com que o tema sempre foi tratado, as histórias mostravam a 

penitenciária de Caruaru/PE, como um espaço diferenciado, rompendo a 

banalidade dos tratamentos desumanos destinado aos penitenciados. As 

histórias que seguem, ajudam a verificar que mesmo no espaço prisional, 

existem possibilidades de criação de estratégias de sobrevivência com 

inteligência, fraternidade e respeito aos detentos. Com isso a PJPS, ganhou 

visibilidade local e nacional, pelos veículos de imprensa. Com uma 

perspectiva de mudanças e um projeto de sucesso implantada, torna-se 

destaque, pois o foco principal é a garantia dos direitos, mesmo com todas as 

dificuldades físicas, falta de recursos e superlotação enfrentadas nos 

presídios. Assim, um dos grandes movimentos, partia do sentido de acabar 

com a ociosidade que existia entre os presos, garantindo a manutenção e 

uma ordem na unidade prisional.  

Diante desse exposto, pretendemos observara prisão a partir de uma 

dimensão humana, mais sem deixar de lado um panorama burocrático da 

instituição. Com isso, nos aproximamos do conceito de instituições totais, de 

Erving Goffman (2005), para quem elas são: Locais de residência ou trabalho 

onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, separados 
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da sociedade mais ampla por considerável período de tempo, levam uma 

vida fechada e formalmente administrada. Essas interações são realizadas a 

partir das inúmeras atividades que são desempenhadas na penitenciária Juiz 

Plácido de Souza, em vários aspectos, educacional, esportivo, social ou 

produtivo. Na unidade existe uma escola voltada para aprendizado dos 

reeducandos, garantindo a eles uma formação básica, coisa que muitos não 

possuem.  

Em relação as atividades físicas, a PJPS disponibiliza algumas 

possíveis que os reeducandos podem escolher entre futsal, vôlei, capoeira, 

dama, xadrez, tênis de mesa e sinuca, um ponto que precisamos destacar é 

que essas modalidades foram escolhidas pelos próprios reeducandos e suas 

propostas foram encaminhadas à gestão.  

E esses projetos tendem a ser ampliados, visto que, a PJPS, 

receberá uma obra de ampliação, conforme publicação pela Secretaria de 

Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, as reformas e ampliações são 

de extrema urgência, para assim diminuir o caos da superlotação que há na 

penitenciária que tem capacidade para 820 presos, mas atualmente está com 

1872 (Diário de Pernambuco, 08.2020). 
 

A EDUCAÇÃO ESCOLAR NA PENITENCIÁRIA JUIZ 

PLÁCIDO DE SOUZA – CARUARU/PE 
 

Descritas sempre como lugares de condições precárias, 

promiscuidades, espaços de punição e torturas, onde o poder público se 

exime de tomar qualquer iniciativa, as penitenciárias permanecem presentes 

nas mídias quando adquirem visibilidade nos casos de fugas, mortes, motins.  

Os discursos construídos no calor do momento transmitem assim, 

geralmente uma ideia de que ali é um verdadeiro caldeirão do inferno e os 

presos são todos brutos e perversos.  

Seguindo os princípios da Lei de Execução Penal, torna-se 

obrigatório a implantação de uma escola dentro de cada unidade prisional, 

nesse período a escola Nicanor Souto Maior, desenvolve essas atividades 

como um anexo e os professores da própria escola são responsáveis pela 

educação em sala de aula.  Nessa época o funcionamento no anexo, as 
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salas eram reduzidas e existiam tramitação de documentos entre a escola e 

a penitenciária, essa competência ficava a cargo do Plácido de Souza.  

Devido à faixa etária dos sujeitos, a modalidade de ensino adotada é 

a EJA (Educação de Jovens e Adultos), com acesso as atividades do ensino 

fundamental e médio, existindo assim turmas de concluintes e realizando a 

prova do ENEM Prisional. Na década de 2000, com o apoio da Gerência 

Regional de Educação de Caruaru, conseguiram fazer com que o anexo 

ganhasse autonomia e se transformar-se na Escola Gregório Bezerra, que 

atualmente consta com 254 (duzentos e cinqüenta e quatro) alunos 

aproximadamente e precisamos destacar que nome escolhido pelos próprios 

reeducandos através de votação. (Secretaria Estadual de Educação). 

As vagas são procuradas pelos sujeitos, porém segundo análise 

documental, existe a falta de espaço físico, cozinha, refeitório, salas de aula, 

e a oferta poderia ser bem maior visto que, os sujeitos solicitam 

constantemente mais vagas. Os estudantes em privação de liberdade, são 

estimulados pelos educadores para participar dos programas educacionais 

oferecidos, tais como: olimpíadas de português, matemática e inclusive o 

Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. Todas essas atividades são 

publicadas nos espaços da escola, e com a articulação dos agentes 

penitenciários, assistentes sociais, educadores e todos envolvidos na escola, 

realizam suas inscrições e viabilizam suas participações que acontecem 

dentro da própria escola e realizado em dias específicos.  

Em relação ao material didático e literário, nessa ultima década, a 

Educação de Jovens e Adultos – EJA, tem conquistado políticas públicas que 

vêm garantindo progressivamente o financiamento, o reconhecimento da 

modalidade e material didático, através do FUNDEB. Buscou-se garantir, em 

especial a redução dos índices de analfabetismo através do Programa Paulo 

Freire – Pernambuco escolarizado, a atenção aos povos quilombolas, 

indígenas, do campo, em situação de privação de liberdade, ampliando a 

oferta de ensino da EJA na Rede Estadual de Ensino.  

Em relação a estrutura, as escolas que funcionam nos espaços 

prisionais no estado de Pernambuco, dispõe de salas de aula, equipamentos 

e mobiliários que atendem os requisitos mínimos, estabelecidos pela 

secretária estadual de educação.  
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OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO NA PENITENCIÁRIA 
 

Apesar de atender os interesses da sociedade em ressocializar os 

privados de liberdade, precisamos destacar que a educação é um direito de 

todos. Mais é importante entender que o papel da escola dentro do sistema 

prisional, vai além da transmissão de conteúdos para ressocialização. 
 
A educação em espaços de privação de liberdade pode ter 
principalmente três objetivos imediatos que refletem as distintas opiniões 
sobre a finalidade do sistema de justiça penal: (1) manter os reclusos 
ocupados de forma proveitosa; (2) melhorar a qualidade de vida na 
prisão; (3) conseguir um resultado útil, tais como ofícios, conhecimentos, 
compreensão, atitudes sociais e comportamentos, que perdurem além da 
prisão e permitam ao apenado o acesso ao emprego ou a uma 
capacitação superior, que sobretudo, propicie mudanças de valores, 
pautando-se em princípios éticos e morais (JULIÃO, 2010, p.04). 

 

Levando-se em consideração uma boa parcela dos privados de 

liberdade, são oriundos de uma massa marginalizada pela sociedade 

capitalista, começa-se a entender à educação escolar como parte do 

processo de ressocialização, não garantindo assim condições de resolver um 

problema que tem como causa externa as desigualdades sociais. Partindo 

dessa premissa, destaca-se novamente a fragilidade da educação em 

prisões de garantir a ressocialização, conforme prevê a Lei de Execução 

Penal do Brasil, visto que, a sua oferta garante a pessoa apenas um dos 

direitos humanos do homem, e tal oferta por si só não consegue suprir as 

ausências dos outros direitos fundamentais essenciais para uma vida digna.  
 

Assim, ao se tratar da educação em prisões como direito inalienável da 
pessoa presa, faz-se necessário entender a relação desse direito com 
outros, como saúde, trabalho, renda e segurança, para ao reconhecer a 
centralidade da educação, não cair na contradição de depositar nesta a 
responsabilidade de resolver, por si só, o problema da violência e da 
criminalidade e de habilitar a pessoa privada de liberdade para a sua 
reentrada na sociedade.(IRELAND, 2011, p. 23).  

 

Todas as transmissões de conhecimentos científicos para os alunos 

em privação de liberdade são de fato muito importantes, permitindo o 

desenvolvimento social desses como cidadão. Reconhecendo que muitos 

são analfabetos, o processo de alfabetização possibilita a liberdade para 
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essas pessoas mesmo estando atrás das grades. 
 

O desafio de alfabetizar os milhões de brasileiros que não adentraram ao 
universo da linguagem, ao universo do reconhecimento, à cidadania, à 
plena vida é algo que não pode ser adiado. A alfabetização surge como 
possibilidade de desenvolvimento individual, com o objetivo de eliminar a 
marginalização, pois marginal é aquele que não tem condições de 
integrar-se ao meio. Não só a simples alfabetização, mas também a 
educação, nas suas formas abrangentes, representam elementos 
essenciais de desenvolvimento social (ONOFRE, 2014, p.21). 

 

A matriz curricular é única para todas as escolas da rede pública 

estadual de ensino, não havendo uma matriz especifica para as escolas que 

funcionam em presídios. No entanto, o que deve ser observado é que cada 

unidade escolar tem autonomia para construir seu Projeto Político 

Pedagógico e seu currículo escolar de acordo com as suas especificidades e 

seu contexto histórico social. De modo geral, as unidades escolares, que 

estão dentro da chamada área de educação em prisões, não possuem 

currículo escolar nem o Projeto Político Pedagógico, que esteja alinhado com 

a realidade do ambiente prisional. 
 

O PAPEL DO EDUCADOR NA PENITENCIÁRIA, SEUS 

LIMITES E POSSIBILIDADES 
 

O espaço escolar permite aos privados de liberdade realizarem um 

resgate em suas histórias como ser humano, suas lembranças atreladas aos 

valores perdidos numa difícil trajetória de riscos. O educador precisa devolver 

em sala de aula aquele ser humano a voz, fazendo com que ele se encontre, 

devolvendo algo que foi tolhido em outros espaços e até mesmo na 

penitenciária. 
 

Reconhecendo que nos espaços prisionais é fundamental a escuta das 
pessoas que são silenciadas pelas normas do sistema penitenciário, abrir 
espaços para as narrativas da vida é dar-lhes oportunidade de saber-se 
no passado-presente em que estão atolados. É resgatar cidadania e 
dignidade, pois deixam de ser um número conferido com base no crime 
cometido ou em seu número de matrícula (ONOFRE, 2015, p.250).  
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Os educadores têm um papel determinante dentro desses espaços, 

por trabalhar com um grupo fragilizado e vulnerável, por isso, precisam de 

informações funcionais para a prática da vida cidadã e efetivação da 

ressocialização. Nesse sentido de uma educação que possa garantir uma 

liberdade de pensamentos e agir do homem, para que enxergue além e 

queira mudar a sua vida. A educação deve acontecer de maneira que venha 

preencher as lacunas que ficaram vazias, enquanto estavam em convívio 

com a sociedade.  

De acordo com Onofre (2017, p.247) A educação em prisões não 

pode se resumir ao desenvolvimento de conteúdos alheios às tantas histórias 

de vida que convivem nesses espaços, a maioria delas marcadas com os 

estereótipos do fracasso escolar. Os professores dentro dos espaços 

prisionais precisam considerar que a maioria desses alunos já passou por 

experiências nada agradáveis nas escolas, e por diversos motivos foram 

expulsos desses espaços escolares. 
 

A educação, em quaisquer espaços deve contribuir para que o aluno 
questione a sociedade em que vive, mantenha a constante avaliação 
sobre suas escolhas, desperte o posicionamento questionador que o fará 
não aceitar servilmente as verdades impostas, trabalhe a dimensão 
valorativa, o poder do conhecimento e o raciocínio crítico, evidenciando 
que existem múltiplas formas de se viver (ONOFRE, 2017, p.249). 

 

Um dos fatores relevantes da educação escolar dentro do sistema 

prisional é a transmissão da responsabilidade para a educação como fator 

determinante da reintegração social do detento, visto que, a escola não pode 

responder sozinha por um problema que não foi ela quem criou. 
 

Importante também destacar as graves condições socioeconômicas em 
que se encontram o meio social ao qual, via de regra pertence aquele 
que caiu na malhas do sistema penal. Sob condições tão desfavoráveis, 
que parte da doutrina reputa inclusive como causas da delinquência, o 
que esperar do egresso quando do retorno ao seu ambiente de origem, 
se com toda certeza as dificuldades serão ainda maiores que as 
encontradas ao tempo de sua segregação (GUIMARÃES, 2007, p. 227).  

 

Não podemos deixar de elencar um limite no papel do educador 

dentro do espaço prisional que está relacionado a segurança da unidade, 
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pois é uma escola dentro de uma prisão e deve se adequar as normas de 

segurança. A sua realização depende de vários atores, além do educador e 

alunos. São incluídos nesse contexto pessoas que interferem na execução 

do direito humano.  

De acordo com Ireland (2010, p.31) todos que estão envolvidos de 

alguma forma com o sistema penitenciário, pode se manifestar para o bem 

ou para o mal. E ainda deve-se frisar que, os que se encontram fora dos 

muros das prisões também são responsáveis pelo processo de 

ressocialização dos presos. 
 

Um processo educativo que não seja de mão dupla está destinado ao 
fracasso: da mesma forma que uma pessoa privada de liberdade deve 
apostar no seu potencial humano, sem a capacidade da sociedade civil 
de acreditar nesse potencial e aceitar de volta os que cumpriram a sua 
pena, a possibilidade do aumento do ciclo de crime e violência 
permanece (IRELAND, 2010, p.31). 

 

Compreendemos assim, as atitudes dos privados de liberdade, 

dentro da prisão e até mesmo antes dela, como os reflexos dos problemas 

gerados e relacionados pela estrutura de uma sociedade capitalista. Também 

através das lutas de classes que na maioria das vezes não acontecem de 

maneira pacifica.  
 

RESULTADO E ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 
 

Na perspectiva de analisar a fala dos professores que atuam na 

penitenciária, realizamos uma pesquisa com 15 (quinze) questões com a 

proposta de atender a responder nossas inquietações e nossos objetivos. 

Essa pesquisa foi realizada com 05 (cinco) professores que atuam na PJPS.  
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PERFIL DOS PROFESSORES QUE RESPONDERAM O 

QUESTIONÁRIO 
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Solteira 
 

parda 
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15 anos 
 

10 anos 
 

06 anos 
 

2 
 

F 
 

52 
 

Casada 
 

Preta 
 

Letras 
 

Mais de 15 Anos 
 

09 anos 
 

05 anos 

 

3 
 

F 
 

36 
 

Casada 
 

Branca 
 

Letras 
 

Mais de 15 Anos 
 

02 anos 
 

02 anos 

 

4 
 

F 
 

37 
 

Casada 
 

Preta 
 

Pedagogia 
 

Mais de 15 Anos 
 

04 anos 
 

04 anos 
 

5 
 

M 
 

37 
 

Casado 
 

Preto 
 

Pedagogia 
 

Mais de 15 Anos 
 

10 anos 
 

07 anos 

 

Os professores relataram que: A escola funciona com 8 turmas em 4 

salas  de aula nos horários, manhã e tarde. Horários de funcionamento: 

manhã - 08:00 às 12:00 horas e tarde - 13:00 às 17:00 horas. Normalmente 

dentro das salas de aula não fica nenhuma agente da penitenciária. No caso 

de necessidade o professor pode solicitar.  

A escola comporta 254 alunos, na modalidade EJA com Ensino 

Fundamental e Médio. A parte administrativa é formada por: Uma gestora 

escolar, uma gestora adjunta e um secretário. 

Quando foram questionados sobre os motivos que levaram a lecionar 

dentro do sistema prisional, os entrevistados disseram que foram motivados 

por questões salariais, alguns justificaram que acreditam na humanização 

através da educação e também pelos motivos de novo desafio e acréscimo 

na vida profissional. 
 

Eu tinha o desejo de lecionar para pessoas em privação de liberdade em 

função do preconceito que esse público sofre pelo crime cometido e por 

acreditar que a educação é libertadora.(professor 05). 
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Outra ressaltou que a motivação partiu, através da primeira experiência 

com um projeto de leitura, promovido pela Faculdade de Filosofia e 

Letras de Caruaru - FAFICA, projeto esse que íamos falar da importância 

do ato de ler, iniciei esse projeto a partir do 1° período, fiquei até quase o 

final do curso, e desde então algo me chamou atenção.(professor 02). 
 

Tínhamos  alunos dedicados, que amavam ler e escrever, quando surgiu 
oportunidade de lecionar, não pensei duas vezes, aceitei o convite, desde 
então, tenho procurado escrever artigos que são voltados para esse 
público. Haja vista, nos deparamos com uma discriminação muito grande 
por parte da sociedade, por acreditar que damos aulas para bandidos. 
Particularmente, ministro aulas para alunos, e muitos deles com sede de 
voltar ao convívio da família e da sociedade. (Professor 02).  

 

Outra questão que foi direcionada aos professores foi sobre o papel 

da educação dentro do sistema prisional e a maioria foi diretamente 

relacionada a questão de ressocialização. 
 

A educação no Sistema Prisional tem como objetivo fazer o reeducando 
olhar como novos olhos seu papel na sociedade, redesenhar seu futuro 
com otimismo e vencer barreiras sociais, que sem a lente da educação 
seria quase utópico. Acredito na educação que transforma.(Professor 03). 

 

Outra professora afirma que, a educação dentro do  sistema prisional é 
muito importante, pois através da educação é possível resgatarmos 
alguns deles, ainda que seja o mínimo para o convívio em sociedade e 
principalmente com sua família. Muitos desses alunos se viam sem 
nenhuma perspectiva de vida, e através da educação eles conseguem 
vislumbrar uma vida diferente, um resgate a autoestima, a sentir-se gente 
novamente.(Professor 02). 

  

A Educação tem a função social de atender as necessidades intelectuais 
dos que estão privados de liberdades por um comportamento anti-social. 
Desta forma ela torna-se um instrumento de inclusão auxiliando o 
indivíduo ao retorno da vida em sociedade após o cumprimento de sua 
sentença. (Professor 01). 

 

Finalizo esse ponto de discussão com a fala de uma professora que 

destaca: 
 

Segundo relatos deles (detentos), é assim que eles se sentem, 
valorizados, encorajados a fazerem o diferente. Eles dizem que somos 
nos que incentivamos, que os levamos a refletirem se querem persistir no 
erro ou ajustarem suas vidas, alguns deles (poucos), conseguem sair do 
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presídio, trabalhar, resgatar sua história de vida.(Professor 02).  
  

Os professores também responderam sobre a seguinte questão: Em 

relação aos conteúdos, o que é importante ensinar para os alunos em 

privação de liberdade, de acordo com o seu entendimento e vivência na 

penitenciária? E suas repostas foram as seguintes: 
 

Não vejo como o que é importante, mas como esses conteúdos são 
transmitidos, eles são alunos como quaisquer outros. O único diferencial 
é que trabalhamos com modalidade da EJA, por se tratar de um lugar de 
muita rotatividade, não há como ser diferente. Mas os conteúdos são os 
mesmo do ensino regular, claro que mais resumido, devido o curto 
tempo, e lhe asseguro, que eles aprendem muito mais, se dedicam bem 
mais que os alunos que temos nas escolas ditas “normais”. (Professor 
02). 

  

Em outra resposta foi dito que: os parâmetros curriculares da EJA, foram 
elaborados para serem explorados e adequados a cada realidade, em 
relação ao estudante em privação de liberdade, o importante é 
desenvolver habilidades e favorecer uma apropriação das diversas 
dimensões, dentro e fora da sala de aula. (Professor 04). 

 

É fundamental trabalhar a interdisciplinaridade de conteúdos voltados a 
cidadania, direitos humanos, cultura de paz, comunidade e mediação de 
conflitos. Usamos técnicas e métodos que permitem realização de ações 
com determinadas finalidades: projetos pedagógicos de intervenção, 
observações, representações ... Alguns temas como; trabalho, saúde, 
meio ambiente, cidadania, participação social, pluralidade cultural são 
prioridades. (Professor 01). 

 

Compreendemos assim de acordo com as falas que, os conteúdos 

estão ligados as gritantes necessidades relacionadas a sua trajetória de vida 

e concepções de mundo firmados em princípios e conceitos que permitem 

organizar a realidade para atribuir significados ao que aprende no cotidiano 

escolar. Quando a fala é sobre educação no sistema prisional, existe uma 

curiosidade em saber como acontece as relações entre professor/aluno, 

devido o fato da sociedade carregar a ideia preconceituosa em relação aos 

presos, acreditando que os privados de liberdade, não são capazes de 

participar de uma aula como um pessoa que se encontra fora das grades. 

Mas, vamos observar algumas respostas dos professores 
entrevistados.  
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Com compromisso, muito respeito, ética, diálogo e tomada de decisão 
individual e em grupo. A prática educativa oportuniza os estudantes 
assumirem postura reflexiva sobre a aprendizagem e produção de 
conhecimento da vida dentro e fora da prisão. (Professor 01). 

 

Sinto-me numa sala de aula “comum,” não existe diferenças excludentes. 
Era um relacionamento pautado no respeito. Bastante a vontade para 
realizar meu trabalho.  Dialogamos muito... É maravilhoso, um ambiente 
de aprendizagem contínuo, tanto formal quanto da vida.  (Professor 03). 

 

Em diálogos com os alunos eles narram que somos os olhos da liberdade 
para eles, que quando eles estão conosco, estão vendo a janela da 
liberdade porque falamos do mundo lado de fora. Os alunos nos 
enxergam como uma porta de saída para os dias tenebrosos.  (Professor 
01). 

Nesse sentido compreendemos uma relação pautada no respeito, 

cumplicidade, carinho e afeto, reforçada pelo comprometimento da ética e do 

diálogo. 

Em outro questionamento os professores relatam sobre, qual a maior 

dificuldade encontrada em ser um educador dentro do sistema prisional? 

 

Nos deparamos com muitas dificuldades, temos alunos excelentes, mas 
temos os que buscam apenas a remissão, esses muitas vezes 
atrapalham o andamento da aula. O fato de termos que nos desligarmos 
do mundo externo e fazermos parte daquele mundo, não podemos usar 
um celular, o nosso próprio computador, tudo é proibido. (Professor 02). 

 

Para trabalhar em lugar como esse precisa está bem psicologicamente e 
gostar realmente do que faz, pois não é fácil lhe dar com diversas 
situações. Tais como: encontrar alunos que já foram seus alunos na 
escola da “rua”, vizinhos, filhos de parentes ou amigos, e ali somos 
profissionais, não podemos misturar os nossos sentimentos. (Professor 
02). 

 

Os recursos didáticos são poucos como na maioria das escolas públicas. 
Por questão de segurança as condições ainda não são favoráveis ao 
acesso do letramento digital nas diversas instâncias. (Professor 01). 

 

A evasão escolar por falta de perspectiva de futuro principalmente 
quando são sentenciados por longos anos... Confinamento gera conflitos 
pessoais e baixa auto estima. Formação específica para professores na 
área de Educação Prisional. Abstinência das drogas dentro de um 
sistema prisional é um elemento complexo e deve ser aprofundado por 
todos eu fazem a educação. (Professor 01). 
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A maior dificuldade situa-se em adequar à realidade carcerária ao da 

escola. As situações são diversas no ambiente prisional e muitas vezes 

atrapalham ou impedem a escola de realizar o seu trabalho.  

Se existem tais dificuldades, foi pertinente questionar sobre como a 

instituição penitenciária vê a escola e? Em relação a essa questão, os 

professores dizem que: 
 

A escola Gregório Bezerra em Caruaru é vista pela instituição prisional 
como uma grande aliada aos grandes desafios sociais, e promove não só 
incentivo a remição da pena aos estudantes detentos, mas cumpre sua 
função educacional e social como por exemplo; Aprovação todos os anos 
de um bom número de estudantes no ENEM, no ENCCEJA; (Exame 
Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos), além 
dos concursos de redação com temas diversos ... (Professor 01). 

 

Em outra fala que observamos ficou relatado que: 
 

Não seria bem a Instituição, mas “alguns policiais penais”. Alguns deles 
não reconhecem a importância da escola e do profissional de educação 
num ambiente como esse. (Professor 03). 

 

Analisando estas respostas os profissionais da educação 

compreendem que de maneira geral a instituição considera a educação como 

transformadora e núcleo importante para ressocialização.  

Em relação as dificuldades de manter a escola dentro dos espaços 

prisionais, alguns professores falam no mesmo sentido de situações que 

precisam ser compreendidas como políticas públicas ou a falta delas. 
 
Não vejo como uma dificuldade, vejo como falta de vontade dos políticos 
em criarem políticas públicas que alcancem um grupo de pessoas que já 
é marginalizada pela sociedade, e é justamente essa própria sociedade 
que muitas vezes o coloca naquele espaço. (Professor 02).  
Quando os políticos investirem em política pública de qualidade para um 
novo investimento na educação, não teremos que construir presídios, 
mas construir escolas. É preciso tirar os jovens do mundo do crime, para 
isso é necessário boa vontade de quem está no poder, para assim ofertar 
cursos técnicos, oportunidade de trabalho e assim resgatar os 
jovens/adolescentes do mundo do crime. (Professor 02). 
Para se manter a escola pública dentro do sistema prisional são muitas 
dificuldades. Mesmo com criação das leis que regulamenta é preciso 
tomar consciência dos direitos, lutar, insistir pois a própria composição da 
nossa sociedade que produz tal população   negando-lhes os seus 



- 76 - 
 

direitos básicos; saúde, educação, moradia, alimentação, desde a 
infância e adolescência, também a rejeita muito mais dentro e fora do 
próprio sistema prisional. Quando se fala em educação prisional a pauta 
sempre fica em último lugar nas políticas públicas. (Professor 01).  

 

Finalizando a entrevista os professores foram questionados sobre 

quais as possibilidades pedagógicas do educador nos espaços prisionais? As 

falas seguem o sentido de um sistema penitenciário capaz de compreender 

educação como um caminho para uma nova realidade fora do espaço 

prisional. 

 
Em relação a penitenciária Juiz Plácido de Souza de Caruaru/PE posso 
afirmar que a unidade escolar é o maior equipamento social de 
socialização, ressocialização reintegração social. Além de preparar os 
alunos para viver com dignidade e autonomia em sociedade. (Professor 
05). 

 

A escola é um novo mundo dentro do sistema prisional. Ela realmente 
aponta novos horizontes aos interessados. Porém a realidade apontada 
contrasta com o que é vivenciado fora da escola. A escola sozinha não 
consegue fazer tudo sozinha. É necessária uma reforma pedagógica 
dentro do próprio sistema prisional, para que juntos, escola e 
penitenciária, consigam cumprir verdadeiramente seu papel social. 
(Professor 03). 

 

Trabalhamos de forma construtivista, mas não é algo específico, 
perpassamos por todas as ações pedagógicas, na tentativa de produzir 
com o nosso alunos o direito de aprendizagem. Por mais que venhamos 
planejar, sempre precisamos inovar, mudar, pois nem sempre aquela 
aula que planejamos acontece, muitas vezes necessitamos fazer uso de 
uma nova estratégia, por isso, nunca temos uma linha pedagógica 
específica, mas várias possibilidades  de podemos alcançar nossos 
alunos.(Professor 02). 

 

Os professores que responderam nossa pesquisa em forma de 

questionário relataram as situações vivenciadas na penitenciária e as 

possibilidades para que os detentos possam retornar a conviver em 

sociedade, nesse sentido, a educação é uma ferramenta essencial no 

processo de ressocialização conforme as respostas do educador em 

unidades penais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Quando finalizamos uma pesquisa, há certas expectativas para 

apresentação de soluções sobre o problema exposto na introdução, mas o 

momento final não apresenta respostas, talvez mais inquietações, algumas 

reflexões que remetem a novas investigações e pesquisas, na busca pelo 

conhecimento constante que não pode cessar nunca. 

A realização dessa pesquisa não foi nada fácil, devido ao fato de um 

espaço pouco conhecido, com muitas informações que não dever ser 

relatadas por questões de segurança e com pessoas que vivem as vinte 

quatro horas do dia dentro de um espaço e sistema prisional, distante de toda 

sociedade fora dos muros que os cercam.  

Em fim, por trás das grades, há uma verdade que só tem os acessos 

quem faz parte daquela realidade, muitas situações para os que vivem e 

permanecem depois que as luzes se apagam. Só os que fazem parte dessa 

realidade dominam certos conhecimentos desse submundo denominado 

prisão. 

Perante o caos instalado no sistema penitenciário questionamos: 

Qual a função da educação escolar dentro do sistema prisional? E Qual a 

contribuição efetivamente do professor para o processo de ressocialização? 

Partindo desse questionamento, essa modesta pesquisa teve por objetivo 

entender o papel da educação e do educador dentro do espaço prisional. 

Qual poder ele possui, se possui contribui para um processo de 

ressocializar aqueles que encontram-se privados de liberdade. Com base, 

utilizamos como estudo de caso a Penitenciária Juiz Plácido de Souza. 

No entendimento da educação como um direito humano, primeiro 

tentamos definir o que seria um direito humano, quando surge, quem deve 

ser tutelado por esses direitos e apontando as suas garantias, com o 

propósito de salvaguardar a dignidade da pessoa humana. 

Ideias defendidas desde o Iluminismo, mas que ganham força com a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Essas garantias tem o 

foco em preservar a dignidade humana, concluindo assim que para ser 

tutelado por esses direitos, só é necessário a qualidade de humano. 

Assim, todos os seres humanos, incluindo aqueles que estão 
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privados de liberdade, devem ter garantidos seus direitos humanos, dentre os 

quais está a educação. Contudo, o apoio dos pesquisadores sobre o tema, o 

consenso é que nem todos os seres humanos têm acesso pleno aos direitos 

humanos. 

A margem desses direitos estão os excluídos da história, aqueles 

que vivem desapropriados dos direitos considerados fundamentais. Esses 

cidadãos começam a colocar em risco o próprio sistema, pois as vezes 

atentam contra as propriedades privadas, peças fundamentais em uma 

sociedade capitalista. 

Nesse momento é preciso resolver o que deve ser feito com aqueles 

que atrapalham o bom andamento das máquinas capitalistas. Nossa 

pesquisa demonstra que as prisões foram as soluções encontradas para 

manter afastados aqueles que de alguma maneira ameaçam o sistema.  

Com o respaldo dos pesquisadores também constatamos que desde 

o período do seu surgimento até hoje, o objetivo das prisões continuam os 

mesmos, afastar os que transgridem a ordem social e de alguma maneira 

trabalhar com esses, para que ao regressarem aos meios sociais, possam 

obedecer as regras impostas pelo sistema. 

A pesquisa também aponta que o Brasil e o estado de Pernambuco, 

estão supridos por inúmeras leis com propósito de garantir educação para os 

privados de liberdade. Em outro ponto a pesquisa demonstra a necessidade 

de políticas públicas que possam ser implantadas para a efetivação dos 

direitos humanos, educação e trabalho, dentro das prisões como assegura a 

Lei de Execução Penal Brasileira. 

Através dos resultados ficou evidente que o estado de Pernambuco 

apresenta avanços na oferta da educação aos privados de liberdade. A 

garantia desses direitos nesse estado ficam evidentes conforme as 

regulamentações apresentadas, mas o Estado ainda precisa trabalhar para 

fazer chegar os direitos a todos os apenados. 

De fato, os organismos internacionais e o próprio estado brasileiro, 

mesmo com as precariedades, continuam apostando na educação escolar 

como uma grande aliada para os que vivem nos espaços prisionais. 

Mas será que a educação possui o poder de ressocialização? Quais 

dificuldades dos professores e da escola nos espaços prisionais? Quais as 
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possibilidades para o educador nos espaços prisionais? Para os educadores 

da Penitenciária Juiz Plácido de Souza – PJPS – Caruaru/PE qual o papel da 

educação? 

Diante dos questionamentos realizados a alguns professores da 

PJPS, destacamos algumas conclusões que foram identificadas como 

centrais. 

1 – Compreender que a escola é extremamente importante para a 

ressocialização dos presos é um consenso entre os grandes pesquisadores 

sobre o assunto e também foi efetivado pelos professores. Embora a 

pesquisa tenha demonstrado que só a educação não resolve, pois, não pode 

eliminar um problema que não foi ela quem criou. 

2 – O espaço escolar acontece de maneira harmoniosa, um ambiente de 

respeito mútuo. A pesquisa demonstrou que os alunos têm interesse pela 

escola, querendo recuperar o tempo perdido e também adquirir 

conhecimentos, fazendo do ambiente escolar lugar para ocupar a mente com 

coisas boas e produtivas, uma vez que a grande maioria vivem o tempo no 

ócio. 

3 – A escola é um espaço muito determinante e importante dentro das 

unidades penais, ajudando na reinserção social dos apenados, pois aquilo 

que aprendem na escola servirá como suporte fora da penitenciária, 

ajudando no desenvolvimento do senso critico, auxiliando na comunicação 

dentro e fora do espaço prisional. 

4 – O papel da escola é ofertar o suporte da (re)conquista da dignidade 

humana do cidadão que encontra-se privado de liberdade, capaz de libertá-lo 

para que possa sentir, compreender e transformar seu momento histórico, 

como sujeito capaz de mudar a sua realidade e fazer escolhas. 

5 – Reduzir a criminalidade não está no endurecer da penas, nem no embate 

com criminosos ou ainda no aumento do efetivo policial. No Brasil é preciso 

combater as desigualdades materiais e garantir os direitos fundamentais a 

todos os cidadãos. 

6 – Existe uma ligação entre o abandono escolar com o início das práticas de 

delito. Manter nossas crianças e adolescentes na escola significa combater 

sem armas à criminalidade.  
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Após desenvolver a pesquisa, algumas observações foram 

oportunas:  

a) Seria imprescindível que a sociedade de uma maneira geral 

compreende-se que a educação escolar ofertada aos privados de liberdade, 

não é uma esmola e muito menos uma benevolência do estado. É um direito 

humano garantido por leis nacionais e internacionais das quais o Brasil é país 

signatário. 

b) Existe uma insatisfação com a criminalidade de maneira unânime. 

Mas importante seria uma unanimidade sobre o grande vilão dessa história 

que é o sistema imposto, que escolhe as vitimas, criminaliza os pobres e 

depois os pune, simples assim. 

c) A investigação demonstrou que, nem todos os presos têm acesso 

a escola, primeiro, porque não existe espaço para todos, e também porque 

existe os que acreditam que a escola é o espaço mais frágil da penitenciária 

no quesito segurança e não tem o poder de ressocializar como defende os 

pesquisadores e professores. 

Podemos afirmar que apesar da oferta de educação aos presos no 

Estado de Pernambuco, e a ampliação das preocupações do Estado em 

legislar, o número de presos estudando ainda não atende a grande demanda 

do sistema. Por exemplo na PJPS existem um total de 1872 aprisionados e 

apenas 254 presos envolvidos no processo de escolarização.  

Há muito comprometimento dos educadores, mas a autoritária 

estrutura das prisões por seu caráter autoritária as ações do educador são 

secundarizadas, pois o centro das ações é a segurança. Os profissionais são 

dedicados, mas também possuem percepções do ambiente prisional como 

violador de direitos humanos.  

A PJPS é o micro retrato das desigualdades na educação que produz 

a exclusão excludente, pois a maior parte dos educadores são ligados a 

contratos temporários de trabalhos, como formação continuada precária e 

que só irão conhecer os dilemas da prisão após estarem nela e enfrentar 

seus desafios cotidianos. 

As prisões brasileiras, enfrentam hoje em função do crescimento da 

visão autoritária maior desprezo e abandono do encarcerado, a crise da 

democracia reforça o papel da prisão como espaço e vingança e menos de 



- 81 - 
 

ressocialização, quaisquer  ações de apoio aos detentos é vista com 

antipatia, principalmente, pela difusão do estereótipo de bandido, 

degenerado, irrecuperável difundido pela mídia e programas policiais que 

ajudam a construir um imaginário social sem empatia a pessoa humana do 

aprisionado. 

Compreendemos que inclusive, a antipatia desferida ao debate aos 

direitos humanos no Brasil que no senso comum é tratado como: “Direitos 

Humanos de Bandidos” só poderá ser ressignificado, quando se entender a 

importância da ressocialização da prisão, pois no Brasil não temos nem pena 

de morte, nem prisão perpétua e o aprisionado volta a convívio social após o 

cumprimento de sua pena, que máxima pode chegar a 30 anos, e que pode 

ser reduzida na execução penal pelo trabalho, pela educação e pelas 

atividades que cada estado reconhece como possibilidade de redução da 

pena. Assim, a educação pode ter o papel de socializar ou ressocializar essa 

pessoa para o retorno a vida em comunidade.     

Se um dia existir interesse em resolver esses transtornos que 

transformam as vidas dos brasileiros num caos total, será necessário 

devolver a dignidade daqueles que foram excluídos da sociedade desde 

ascensão do sistema capitalista. 

Garantir uma igualdade verdadeira aos acessos dos bens materiais, 

acontecendo através de garantia de todos os direitos, individuais, sociais e 

coletivos, assim talvez, ao invés de assistir as construções de mais 

penitenciárias, futuramente assistir as demolições das mesmas. Essa é a 

esperança de todos. 
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CAPÍTULO 3 
 

EDUCAÇÃO E INCLUSÃO: AS CONTRIBUIÇÕES 

DAS ABORDAGENS DE GÊNERO NA 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS E PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 
 

Maria do Carmo Gonçalo Santos 7 

Maria Eliete Santiago 8 
 

INTRODUÇÃO 

 

A partir da compreensão de que a educação é um processo amplo de 

construção, socialização e ressignificação de saberes, culturas, valores e 

afetos, situamos este conceito em toda prática social, dentro, a partir e para 

além da escola, como define o Art.1º da Lei 9.394/96. Entretanto, focalizamos 

neste trabalho a educação escolar, em vista da sua intencionalidade e 

responsabilidade com a humanização das pessoas, para além da perspectiva 

do ensino.  

Ao situar a educação escolar enquanto prática social, possibilitadora 

de processos de humanização, destacamos a inclusão de todos os sujeitos 

nestes processos; não apenas enquanto acesso, mas, como garantia de 

permanência digna, qualitativa e equitativa. Nesse sentido, a prática 

pedagógica, enquanto prática institucional, coletiva, constituída das práticas 

discente, docente, gestora e epistemológica, permeada por afetos e situada 

no contexto das diferenças (SOUZA, 2009), necessita ser repensada por 

todos/as que fazem a instituição, em vista dos processos de inclusão.  

Em tempos de retrocesso das políticas públicas, com foco na 

educação, ampliamos o conceito de inclusão, para além da inserção, “A 

                                                           
7 Doutora em Educação pelo Núcleo de Formação de Professores e Prática Pedagógica, 
UFPE, professora da UFPE/NFD/CAA e vice-coordenadora do Curso de Pedagogia. E-mail: 
maria.cgsantos@ufpe.br. Lattes: http://lattes.cnpq.br/0892001190378231. ORCID: 
https://orcid.org/0000-0002-5760-6009.. 
8 Professora titular do Centro de Educação da UFPE- Núcleo de Formação de Professores e 
Prática Pedagógica. 
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inclusão é um processo democrático integral, que envolve a superação 

efetiva das condições políticas, econômicas, sociais e culturais que 

historicamente produzem a exclusão” (GENTILI, 2009, p.1062). 

Compreendemos que, em muitas perspectivas, ainda precisamos caminhar 

bastante para reduzir os processos de exclusão, histórica e cultural, 

construídos e, ainda, perpetuados em nossa sociedade; pois, a inclusão não 

é movimento parcial, de recortes da sociedade, ou relativa a aspectos 

específicos de determinados grupos ou pessoas. 

Nesse sentido, o campo de estudos de gênero9, presente nas 

discussões contemporâneas da multiculturalidade, devido à pertinência em 

relação às diferenças, sugere um repensar de concepções e práticas 

discriminatórias. Nos processos educativos, assim como, em toda prática 

social, as relações de gênero permeiam as vivências individuais e coletivas 

dos sujeitos, mesmo que não compreendam o conceito de gênero ou não 

atentem para a sua presença e interferências nas relações.  

Na Educação Básica, a partir do documento balizador para o 

currículo do Ensino Fundamental, as relações de gênero estão situadas nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, volume 10, referente à Pluralidade 

Cultural e Orientação Sexual, como um tema do bloco de conteúdos de 

Orientação Sexual (BRASIL, 1997), não sendo tratadas nem como um 

conteúdo transversal10.  

Ao realizar um estudo sobre as políticas públicas no Brasil, na 

Educação Infantil e no Ensino Fundamental, a partir de documentos que 

envolvem a inclusão, na perspectiva de gênero, Vianna e Unbehaum (2006), 

chegam à conclusão de que esta perspectiva aparece embutida nos 

                                                           
9 A expressão “campo de estudos de gênero” é assumida por nós, a partir de Matos (2008), 
que situa “gênero” para além de uma temática ou conceito, pois diz respeito a um campo 
novo das ciências humanas e sociais.  
10 Compreendemos transversalidade, a partir da definição tratada nos PCNs, vol. 8 (1997, 
p.31), que enfatiza sua dimensão didática, em vista da capacidade de estabelecer relação 
entre o nível conceitual e a realidade concreta; sem deixar de considerar sua interface com a 
interdisciplinaridade, que diz respeito à abordagem epistemológica articulada entre os 
objetos do conhecimento. Para Macedo, a abordagem disciplinar dos PCNs solicita temas 
transversais como eixos integradores do conhecimento. Eles atravessam as Disciplinas, 
devido a sua importância social; entretanto, “(...) os PCNs não embutem, em sua lógica, a 
centralidade que afirmam ter os temas transversais “ (1999, p. 56). 
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documentos que a englobam, em uma discussão geral referente a valores; e 

ainda enxergam que a categoria gênero não é tão institucionalizada na 

educação como na saúde e no trabalho. Esta análise revela a “[...] pouca 

visibilidade de mudanças concretas nos currículos de formação docente e na 

prática docente que incorpore uma perspectiva de igualdade de gênero” 

(p.409), chamando a atenção para a importância dos avanços já realizados 

pelo imperativo legal, como também para a emergência e amplitude da 

discussão. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica 

(BRASIL, 2013), enquanto documento de referência das políticas e práticas 

curriculares, definem: 
 

Torna-se inadiável trazer para o debate os princípios e as práticas de um 
processo de inclusão social, que garanta o acesso e considere a 
diversidade humana, social, cultural, econômica dos grupos 
historicamente excluídos. Trata-se das questões de classe, gênero, raça, 
etnia, geração, constituídas por categorias que se entrelaçam na vida 
social – pobres, mulheres, afrodescentendes, indígenas, pessoas com 
deficiência, as populações do campo, os de diferentes orientações 
sexuais, os sujeitos albergados. 

 

Esse documento, além de situar a importância do trato à diversidade, 

nos princípios e práticas de inclusão social, define que esse processo 

envolve categorias interseccionais. Consideramos as Diretrizes Curriculares 

para a Educação Básica como o documento curricular que mais avançou em 

relação ao trato às diferenças, neste nível de ensino; por este motivo é 

necessário situá-lo nessa discussão.  

Entretanto, nos últimos anos, o Brasil enfrenta a intensificação da 

exclusão, por meio do esvaziamento das políticas públicas, sobretudo, no 

campo da educação. E mais ainda, a implementação de um projeto de 

necropolítica11.  

                                                           
11 A necrobiopolítica (BENTO, 2018), é o poder do Estado para dizer/definir quem deve viver 
ou morrer, quais vidas são “dignas” de ser vividas e quais não são, vidas vivíveis e não 
vivíveis (BUTLER, 2015). Essa é uma forma de gestão da população. São técnicas de 
governar, através da promoção da vida e da morte, que hierarquizam os corpos e retiram 
deles a condição de humano/humana, dizendo quem deve/pode viver. 
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A retirada das discussões de gênero e de sexualidade do Plano 

Nacional de Educação (2014-2024), e sua ausência na Base Nacional 

Curricular (BNCC)12, representam um retrocesso em termos de políticas 

públicas para a educação inclusiva e para um currículo crítico, interdisciplinar 

e comprometido com as diferenças.  

Apesar dos retrocessos no campo da política educacional e 

curricular, podemos dizer que gênero e sexualidade estão presentes no 

currículo prescrito e vivido da formação e prática de professores e 

professoras (SANTOS, 2016), embora necessitem da garantia de espaços e 

ampliação do tempo no currículo e no financiamento. 

A partir de Louro (1989), as pesquisas que tratam da relação entre 

gênero e educação, hoje, já conseguem atravessar o território da sala de 

aula, anteriormente, focalizadas nos métodos, técnicas, processos de ensino, 

aprendizagem e avaliação.  

Matos (2008, p. 4), diz que gênero, enquanto categoria teórico-

analítica, encontra-se bastante evidenciada nas discussões acadêmicas e 

para além delas; mas, faz ressalvas a seu uso diferenciado, referindo-se a 

“(...) teorias que se intitulam efetivamente “de” gênero e teorias que flertam 

ou apenas se aproximam dessas discussões (teorias “e” gênero)”.  

A diversidade de olhares para o campo de estudos de gênero, na 

academia e na prática escolar, instiga-nos a tratar, neste artigo, da relação 

entre educação e inclusão, focalizando as abordagens de gênero no currículo 

da formação de professores/as. Tratamos de gênero a partir da perspectiva 

da interseccionalidade, tendo em vista a rede de opressões que envolve os 

sujeitos humanos.  

Entendemos a interseccionalidade, como categoria originada no 

movimento feminista negro dos anos 1970, que nos ajuda a desvendar as 

estruturas de poder opressoras e excludentes. Assim, identificamos que os 

                                                           
12 Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_ 
versaofinal_site.pdf Acesso em: 04 de julho de 2021. 
Disponível em: http://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-
nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014 Acesso em: 04 de julho de 2021. 
Sobre o PNE e a BNCC ver AGUIAR, Márcia Ângela; DOURADO, Luiz Fernandez (Orgs.). A 
BNCC na contramão do PNE 2014-2024: avaliação e perspectivas. Recife: ANPAE, 2018.  
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preconceitos de classe, raça, gênero e etnia têm sua origem nas relações 

coloniais e nos ranços da colonialidade, que oprimem as pessoas, inclusive, 

nos espaços educativos. A interseccionalidade consiste na interdependência 

das relações de poder que atravessam raça, sexo e classe; assim como, 

consiste numa proposta para lidar com as “múltiplas fontes de identidade”. A 

ideia é considerar a não hierarquização das formas de opressão, com o 

cuidado de considerar as demandas, especificidades e frentes de luta de 

cada grupo/movimento A interseccionalidade também pode ser uma 

estratégia metodológica para o enfrentamento das diversas feições do 

preconceito e da discriminação (AKOTIRENE, 2019; DAVES, 2016, HIRATA, 

2021). 

Iniciamos o artigo apresentando as abordagens de gênero, para 

tratar das suas limitações e possibilidades no processo de formação de 

professores/as, compreendendo que as abordagens dialogais e plurais têm 

avançado em relação à problematização e anúncio de alternativas frente às 

relações de gênero. Em seguida, situamos as discussões sobre inclusão e 

gênero, na temática mais ampla da multiculturalidade crítica, em vista da 

promoção de reflexões em relação à diferença e da efetivação de práticas 

pedagógicas comprometidas com a justiça social.  

Este artigo fundamenta-se na compreensão de que pesquisa é busca 

intensa e processual dos sujeitos, para aproximação e compreensão do 

conhecimento que surge da realidade concreta. Nesse sentido: 
 

É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à 
realidade do mundo. Portanto, embora seja uma prática teórica, a 
pesquisa vincula pensamento e ação. Ou seja, nada pode ser 
intelectualmente um problema, se não tiver sido, em primeiro lugar, um 
problema da vida prática. As questões da investigação estão, portanto, 
relacionadas a interesses e circunstâncias socialmente condicionadas. 
São frutos de determinada inserção no real, nele encontrando suas 
razões e seus objetivos (MINAYO, 1994, p.18). 

 

A vinculação ao nosso objeto de pesquisa, bem como as 

possibilidades teórico-empíricas que ele nos sinaliza, indicam que sua 

natureza é, eminentemente, qualitativa (CHIZZOTTI, 2001), apesar de 

também buscarmos o exercício de superação da dicotomia entre as 
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abordagens quantitativa e qualitativa, através de um exercício de síntese, no 

qual os aspectos quantitativos também ganham significado, como nos 

ajudam Santos Filho e Gamboa (2000).  

Segundo a fonte dos dados, o trabalho inscreve-se na pesquisa 

bibliográfica, tendo em vista a sua capacidade de iluminar o objeto de 

investigação, a partir da organização e sistematização das categorias 

teóricas (MINAYO, 2000); não apenas como exercício de síntese, mas, como 

referência para a ampliação do conhecimento, dentro das possibilidades que 

este espaço nos permite.  

O exercício de análise do material, através da organização, 

exploração e tratamento da literatura, configura-se na perspectiva da Análise 

de Conteúdo, fundamentada em Bardin (1977).  Esta escolha se dá, 

primeiramente, pela concepção de ciência que nos orienta e que funda esta 

teoria, relacionando objetividade e subjetividade; pela possibilidade de, 

através dela, superar o visível, na procura pela origem e construção das 

mensagens, com base no rigor da leitura do material; e ainda, pela 

possibilidade da análise de conteúdo buscar ultrapassar os limites descritivos 

dos dados, por meio da sua inferência e interpretação (BARDIN, 1977). A 

relação, entre esta técnica de análise e a nossa intenção de pesquisa, pode 

ser resumida com o argumento de que a construção do currículo e o trabalho 

com as questões de gênero nem sempre estão explícitas; carecem de ser 

descobertas, porque lidam com relações de poder. Neste sentido, o trabalho 

do/a pesquisador/a, através da análise de conteúdo, passa a ser um trabalho 

de arqueologia, como nos sinaliza Bardin (1977). 
 

AS ABORDAGENS DE GÊNERO NO CURRÍCULO DA 

FORMAÇÃO DOS/AS PROFESSORES/AS  
 

A relação entre educação e inclusão pode abordar temáticas 

diversas, relativas à educação especial, à inclusão digital, à aprendizagem, 

como também, às diferenças. Neste caso, as relações de gênero são 

destacadas por estarmos situados/as em uma sociedade que, apesar dos 

avanços científicos, tecnológicos e legais, ainda preserva situações de 
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preconceito, violência e discriminação frente às relações de gênero, 

entrelaçadas a outras formas de opressão. 

A inclusão, enquanto processo integral de acesso e permanência 

com qualidade e equidade nos espaços sociais, chama, dialeticamente, a 

reflexão acerca da exclusão, entendendo-a como “(...) uma relação social, e 

não um estado ou posição ocupada na estrutura institucional de uma 

determinada sociedade” (GENTILI, 2009, p.1063). Nesse caso, o trato com a 

inclusão-exclusão relativa a gênero, no âmbito da educação, não se limita a 

falar do acesso das mulheres e dos homens à educação; mas, a 

problematizar a qualidade deste acesso, as relações construídas pelas 

instituições e o conteúdo cultural viabilizado, evidenciado ou negado pela 

escola. Neste sentido, é necessário evidenciar que os processos de inclusão-

exclusão são multifacetados; ou seja, a questão de gênero não vem sozinha; 

articula-se aos cortes de classe social, de etnia, de sexualidade, de geração. 

Para Bianchetti e Correia (2011), o contexto de exclusão no qual 

vivemos e ao qual aderimos, através da construção e perpetuação de 

preconceitos, fundamenta-se em bases mitológicas e religiosas do 

conhecimento racional e das relações colonialistas, materializadas através 

das novas organizações do mundo do trabalho. Entretanto, não estamos 

totalmente submetidos/as a esta herança milenar, atualizada/presente nas 

práticas sociais, uma vez que contamos com os movimentos de resistência 

(GIROUX, 1986), ao que está posto, questionando as construções míticas 

que querem nos enquadrar no leito de Procusto13 (BIANCHETTI; CORREIA, 

2011). Temos, como exemplo, a epistemologia feminista, que dá origem ao 

campo de gênero e busca romper com os estereótipos, determinações 

sociais e sanções para homens e mulheres. 

                                                           
13 O leito ou cama de Procusto, da mitologia grega, trata da história de um malfeitor que 
tentava “ajustar” o tamanho das pessoas ao tamanho de uma cama de ferro, esticando-as 
quando menores, ou cortando-lhes as sobras, quando maiores do que a cama. Procusto foi 
capturado pelo herói Teseu, que lhe aplicou a mesma tortura. Este mito representa a 
intolerância diante do/a outro/a, do/a excêntrico/a (BAGNO, Marcos. Pesquisa na Escola: o 
que é como se faz. 5 ed. São Paulo: Loyola, 2000. BULFINCH, Thomas. O livro de ouro da 
mitologia: histórias de deuses e heróis. Tradução David Jardim. Rio de Janeiro: Ediouro, 
2006).   



- 95 - 
 

A construção do campo de gênero, gerado a partir dos movimentos 

de resistência das mulheres, do início do século XIX, conhecidos como 

“ondas”, consolida-se com o movimento sufragista; depois se desenvolve 

com a luta mais ampla, que articula os espaços privados e públicos, de 

denúncia das opressões vivenciadas no âmbito doméstico, que assumem 

dimensão social; como também, a luta pelos direitos civis e sociais, por 

condições de trabalho e de formação, promovendo publicações nomeadas de 

histórias das mulheres. Uma “terceira onda”, articulada a outros movimentos 

e demandas, possibilita a construção do conceito de gênero, que ampliou o 

universo de discussões, envolvendo as perspectivas dialogais e plurais de 

gênero (BENTO, 2006). (AUAD, 2003; CARVALHO FREIRE, 2002; LOURO, 

1997; SCOTT, 1990).  

A partir de Matos (2008), compreendemos que gênero, na atualidade, 

assume um estatuto científico de campo, de estudos das ciências humanas e 

sociais, devido a sua capacidade de articular diferentes áreas do 

conhecimento; de requerer uma postura emancipatória, no trato com a 

ciência e com as práticas sociais; e de contribuir para uma dimensão de 

ciência, que busca  superar as relações bipolares (razão e emoção, 

subjetividade e objetividade, masculino e feminino, local e global, natureza e 

cultura). O movimento mais específico das mulheres, na luta pelos seus 

direitos, constitui, assim, um campo de estudos com intenções e 

contribuições mais amplas: “Seja no plano da afirmação de um movimento de 

libertação para as mulheres, seja no plano da discussão epistemológica ou 

científica, o campo de gênero e feminista adicionou a gota que faltava para 

derramar do copo: identidades sob alguma rubrica unificadora” (MATOS, 

2008, p.6).  

O que o campo dos estudos de gênero traz de novo para as 

discussões acadêmicas e cotidianas, relativas às relações de gênero, é a 

busca pela superação do determinismo biológico, que circunscreve os 

sujeitos, homens e mulheres, a espaços, práticas sociais e identidades 

definidas pelo sexo biológico, revelando que “Gênero é construção cultural 

dada num momento histórico determinado e numa cultura determinada” 

(GROSSI, p.128). Nesse sentido, a segregação de gênero, relativa ao que o 

homem e a mulher podem fazer, como devem se comportar, quais são os 
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atributos masculinos e femininos, passa a ser compreendida como 

arrumações sociais vinculadas a uma realidade sociocultural. Importante 

salientar que os significados atribuídos a gênero recebem sentidos 

diferenciados pelas sociedades e períodos (LOURO, 2011) 

Na base deste processo macro-micro de desigualdades de gênero e 

de sexualidade, enfocamos as práticas escolares, no interior de práticas 

sociais mais amplas, como protagonistas de relações discriminatórias, 

através do currículo praticado. Segundo Louro (2003, p.43) 
 

Uma noção singular de gênero e sexualidade vem sustentando currículos 
e práticas de nossas escolas. Mesmo que se admita que existam muitas 
formas de viver os gêneros e a sexualidade, é consenso que a instituição 
escolar tem obrigação de nortear suas ações por um padrão: haveria 
apenas um modo adequado, legítimo, normal de masculinidade e de 
feminilidade e uma única forma sadia e normal de sexualidade, a 
heterossexualidade; afastar-se desse padrão significa buscar o desvio, 
sair do centro, tornar-se excêntrico. 

 

Os/as (ex) cêntricos/as são aqueles/as que não se ajustam ao 

tamanho, formas e tipos de pensamentos e ações que fornecem moldes para 

adaptação, e ensaiam outras alternativas para suas vidas. Segundo Louro, 

muitos/as subvertem as normas, e “Esses se tornarão, então, alvos 

preferenciais das pedagogias corretivas e das ações de recuperação ou de 

punição. Para eles e para elas, a sociedade reservará penalidades, sanções, 

reformas e exclusões” (LOURO, 2008, p. 16). A ideia é que sigam o percurso 

planejado, “legítimo”, portanto: 
 

Afirma-se e reitera-se uma seqüência de muitos modos já consagrada, a 
seqüência sexo-gênero-sexualidade. O ato de nomear o corpo acontece 
no interior da lógica que supõe o sexo como um ‘dado’ anterior à cultura 
e lhe atribui um caráter imutável, a-histórico e binário. Tal lógica implica 
que esse ‘dado’ sexo vai determinar o gênero e induzir a uma única 
forma de desejo. (LOURO, 2008, p.15) 

 

Esta sequência linear, delimitada pelo biológico, é apresentada de 

forma recorrente aos sujeitos, na tentativa de incutir e de reproduzir neles/as 

os modelos de masculinidade e de feminilidade, de acordo com o padrão 

cis/heteronormativo, construído socialmente. Na escola os/as alunos/as 

considerados/as (ex)cêntricos/as, geralmente, são chamados/as a se 
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encaixar/adaptar ao currículo escolar, ou seja, ao tipo de relação definida 

pela cultura da escola, aos conteúdos selecionados para o estudo, aos 

comportamentos e expressões aceitos pela sociedade. Este currículo rígido, 

pensado a partir dos modelos binários que separam homem e mulher, 

inserem alunos/as com desejos, expectativas e experiências diversas no 

espaço escolar; entretanto, provocam exclusão, pois estes/as alunos/as não 

se sentem acolhidos/as nas suas diferenças, não se sentem parte da 

realidade escolar. 

Compreendemos que esta visão universalista da concepção sobre as 

relações de gênero e de sexualidade pode receber uma contribuição para ser 

ressignificada, a partir da presença dos estudos de gênero no currículo, dos 

cursos de formação de professores/as, não apenas pelo acesso a estas 

discussões; mas, sobretudo, por conta de uma perspectiva crítica e 

questionadora. O nosso interesse, portanto, não é em relação “[...] a como 

fazer o currículo, mas, ao efeito do currículo” (SANTIAGO, 2006 a, p.75), que 

repercute no/a professor/a em formação e, nos/as seus/as alunos/as. 

Nesse sentido, as complexas conexões entre gênero e prática 

pedagógica também podem não estar sendo discutidas no processo de 

formação, ou, até ocorrendo; mas, a partir de uma perspectiva conservadora 

da abordagem de gênero. A literatura, inclusive, aponta a necessidade das 

discussões relativas a gênero no processo de formação (SANTOS, 2004), 

como fundamento para a profissionalização docente, para lidar com as 

demandas contemporâneas, com a “(...) a formação como estímulo crítico 

ante práticas profissionais como a hierarquia, o sexismo, a proletarização, o 

individualismo, o pouco prestígio, etc., e práticas sociais como a exclusão, a 

intolerância, etc” (IMBÉRNON, 2006, p.48). As contribuições da formação 

crítica abarcam, portanto, as práticas profissionais e sociais. 

O tipo de abordagem para tratar das questões de gênero no 

processo de formação de professores/as, pode instigar reflexões ou 

acomodações, uma vez que estas abordagens estão comprometidas com o 

que se espera e pretende para as relações sociais. Segundo (GROSSI, 1993, 

p.131) “(...) o que é ser homem e o que é ser mulher é algo mais complexo. 

Existem quatro grandes teorias que explicam isso. A teoria marxista, a 

culturalista, a estruturalista e a teoria pós-estruturalista”. As definições 
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teóricas, do que é ser homem e do que é ser mulher, referendam as nossas 

compreensões e se estendem para as nossas vivências pessoais e 

profissionais. 

Na discussão sobre inclusão e gênero podemos assumir: junto à 

corrente marxista, uma posição de luta pela igualdade de direitos, sobretudo 

relacionado à classe social e trabalho; junto à corrente culturalista podemos 

defender a possibilidade de mudanças parciais nas relações de gênero, a 

partir da intervenção em aspectos da cultura. A corrente estruturalista nos 

impossibilita de pensar em mudanças, já que, para ela, a segregação de 

gênero é natural; faz parte da estrutura social e é necessária para a sua 

sobrevivência. Para a corrente pós-estruturalista, a universalidade da 

dicotomia masculino e feminino é questionada, a partir da compreensão de 

que somos nós quem construímos as diferenças e, por isso mesmo, 

podemos desconstruí-las (GROSSI, 1993). 

A corrente pós-estruturalista ajuda a compreender melhor a 

construção das relações de gênero e sua possível ressignificação (LOURO, 

1997); enfatiza os prejuízos da dicotomia entre masculino e feminino, tanto 

para os homens, quanto para as mulheres. E ainda, situa os homens e as 

mulheres como protagonistas desta superação, considerando suas 

subjetividades e desconstruindo a relação fixa entre opressor e oprimido, 

que, geralmente, situa a mulher como vítima (ALMEIDA, 1998).   

A abordagem pós-estruturalista compromete-se com o desvelamento 

da realidade, através da análise das representações, das identidades, dos 

discursos e dos contextos, questionando as situações de opressão e as 

relações de poder, que submetem os sujeitos a construções sociais pré-

determinadas (OLESEN, 2006).   

A abordagem pós-estruturalista de gênero, no currículo dos cursos 

de formação de professores/as, ajuda na reflexão sobre as desigualdades de 

gênero no interior das práticas escolares, que segregam os sujeitos a partir 

das brincadeiras, da organização do espaço, do tempo e das atividades 

escolares. A segregação também ocorre nos processos de avaliação, numa 

perspectiva classificatória, através dos condicionantes de classe, raça e 

gênero (CARVALHO, 2009; LOURO, 1997), que são supervalorizados em 

detrimento do processo de ensino e aprendizagem. Além de problematizar as 
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desigualdades, a abordagem pós-estruturalista de gênero também pode 

contribuir com práticas pedagógicas alternativas, comprometidas com a 

inclusão.  

Em Bento (2006), a categoria gênero desdobra-se nas abordagens 

universal, dialogal e plural. A abordagem universal, questiona a subordinação 

feminina ao masculino, fundada em explicações biológicas. A abordagem 

relacional, problematiza as produções históricas das diferenças nas relações 

entre o masculino e o feminino; e a abordagem plural, evidencia o padrão 

heterossexista e binário das relações, radicaliza a desnaturalização dos 

pares binários e nos convida a entender os sujeitos humanos nas suas 

diversas configurações de gênero. 

Para Bento (2006), a abordagem universal de gênero toma por base 

as produções feministas, evidenciadas, sobretudo por Beauvoir, ao tratar da 

origem e dos fundamentos da condição de subordinação das mulheres aos 

homens, a partir da Biologia, da Psicanálise e da Economia. No entanto, os 

argumentos da tendência universal preservam a essencialização dos 

gêneros, reforçando a polarização fixa entre homens e mulheres. Mesmo 

enfatizando a dimensão cultural, que produz a supremacia do homem sobre 

a mulher, a tendência universalista preserva a estrutura dos pares binários, 

através do corpo (BENTO, 2006).  

A abordagem relacional, para Bento (2006), situa, a partir dos 

construtos das produções feministas da década de 1990, a indagação da 

identidade singular e universal de mulher. Nessa abordagem, a categoria 

gênero atenta para as diferenças de classe, de raça, de sexualidade, de 

religiosidade, que permeiam a produção das mulheres, problematizando a 

universalidade e a essencialização, tanto do feminino quanto do masculino, 

desdobrando-se, inclusive, nos estudos sobre as masculinidades. Bento 

(2006), situa Joan Scott como a referência fundamental nesta abordagem; 

uma vez que ela trata gênero como categoria de análise, apontando os 

processos históricos e o poder na configuração das relações de gênero. O 

limite da definição de gênero como categoria de análise, para Bento (2006), 

reside em situar gênero, a partir das produções históricas e situar a 

diferença, a partir do sexo, reforçando a matriz da relação binária (diferença 
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sexual). Aqui se situa o ponto de encontro das tendências universal e 

relacional, ambas preservando o constructo biológico do sexo.  

Em Bento (2006), a superação das abordagens universal e relacional 

é promovida pelos estudos queer14, ao evidenciarem o padrão heterossexista 

e binário dessas abordagens e anunciarem a dimensão plural das 

construções identitárias. A compreensão de que as relações vão para além 

dos pares binários e envolvem identidades/identificações plurais, orientações 

sexuais dinâmicas e instáveis, nos faz entender que a abordagem plural pode 

contribuir com a formação de professores, professoras e suas práticas 

pedagógicas, numa perspectiva de justiça social. Essa abordagem avança 

em relação às anteriores, porque considera que a diferença acontece em 

relação às potencialidades humanas de se descobrir, construir e se 

reconstruir; e, não, ao construto cultural fundado no sexo biológico. Além 

dessas questões, essa abordagem possibilita evidenciar as desigualdades 

que as pessoas LGBTQIA+15 sofrem cotidianamente e são invisibilizadas nas 

tendências anteriores, porque estão presas ao referente heterossexual e aos 

pares binários. 
 
 
 
 
 

                                                           
14 Os estudos queer começaram a surgir no final da década de 1980, a partir do 
construcionismo e do pós-estruturalismo; mas, sua ênfase está na desconstrução e nas 
políticas de identidade, que questionam as verdades e situam a impossibilidade de captar a 
realidade, as práticas sociais, que, para os pós-estruturalistas, são discursos. Os limites da 
teoria queer têm sido discutidos, uma vez que, ao desestabilizar e questionar as identidades, 
torna-se complicado estudá-las (GAMSON, 2006), e reivindicar direitos. A utilização do termo 
queer é protagonizada por Teresa de Lauretis, em 1990, numa conferência (MARTINEZ, 
2015) 
15 Embora a 3ª Conferência Nacional de Políticas Públicas de Direitos Humanos de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais utilize a sigla LGBT (BRASÍLIA, 2016), 
consideramos necessário ampliar a sigla para LGBTQIA+, situando o queer, intersex, 
assexuais. Embora compreendamos que a diversidade de construções de gênero e de 
sexualidades não se encaixa numa sigla. Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-
br/acesso-a-informacao/participacao-social/old/cncd-lgbt/relatorio-final-3a-conferencia-
nacional-lgbt-1/view Acesso em: 07 de julho de 2021. 
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INCLUSÃO, GÊNERO E EDUCAÇÃO: CAMINHOS PARA A 

INTER/MULTICULTURALIDADE CRÍTICA 
 

Falar de inclusão em relação a gênero nos remete a temas 

articulados que fazem parte das discussões contemporâneas, por 

envolverem a realidade concreta da educação, no nível da formação ou da 

atuação. O olhar para inclusão e gênero, nos cursos de formação de 

professores/as, nos revela a sua pertinência no contexto atual, pois: 
 

(...) mesmo que as reflexões sobre currículo e sobre formação de 
professores desconsiderem a multiculturalidade, ela estará presente nos 
sistemas escolares, nas escolas, nas salas de aula, nas experiências da 
comunidade escolar, afetando inevitavelmente as ações e as interações 
de seus diferentes sujeitos (MOREIRA, 1999, p.85). 

 

A presença da multiculturalidade, no contexto da formação docente, 

atravessa possíveis distanciamentos entre formação e atuação; e realiza a 

ponte entre as experiências, campos e sujeitos envolvidos pela educação 

multi/intercultural. Assim, apenas considerar a presença da multiculturalidade 

nos espaços educativos não gera, necessariamente, um trato multicultural, 

uma vez que este trato demanda um esforço político e pedagógico, uma 

intencionalidade, um desejo e ações, ou seja, uma práxis tranformadora 

(SOUZA, 2009; FREIRE, 2009).  

Além destas considerações, tratar da multiculturalidade também 

demanda uma compreensão clara acerca dos seus conceitos; pois, a 

polissemia do termo pode desencadear atuações que nem sempre 

contribuem com os processos de inclusão. A partir de uma perspectiva crítica 

de multiculturalidade, que enfatiza a linguagem na construção das 

representações e identidades culturais, que problematiza a desigualdade 

sociocultural e assume a diferença visando à justiça social (MOREIRA, 

1999); buscamos superar as perspectivas conservadora (cultura comum), 

liberal (igualdade natural) e liberal de esquerda (supervalorização de culturas 

“marginais”), que promovem a hierarquização, naturalização e desigualdade 

entre as culturas.  

Tratar a “diferença” a partir de uma perspectiva humanista, que prega 

a tolerância, a aceitação do “diferente”, reforça a assimetria existente entre 
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as culturas; discrimina aqueles/as que destoam do padrão (heteronormativo, 

patriarcal, sexista, cisgênero). Como também, a “diferença” evidenciada em 

momentos esporádicos e festivos, contribui para fragmentar e distanciar as 

culturas, situando a cultura “do outro” como uma “outra cultura”, estranha à 

“nossa”. Estas estratégias, geralmente utilizadas nos espaços escolares, 

acabam delimitando territórios e não aproximando os sujeitos, pois se situam 

numa “(...) lógica separatista, isto é, a lógica que supõe que as identidades e 

práticas se fazem de forma autônoma, negando que essas sejam 

interdependentes” (LOURO, 2011, p.6). 

Diante da polissemia da multiculturalidade e dos possíveis riscos 

gerados em virtude de uma escolha aleatória, ou também pela adesão 

intencional a perspectivas não críticas da multiculturalidade, situamos a 

formação de professores/as como caminho de aproximação e a revisita aos 

conceitos da multiculturalidade.  

A relevância dos estudos acerca da multiculturalidade, no currículo 

da formação de professores/as, diz respeito ao questionamento de certezas 

que ainda sustentam nossas concepções de sociedade, de sujeito humano e 

de educação.  

Para tanto, a Resolução nº 2 de 2015 (BRASIL, 2015), que define 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial de professoras e 

professores em nível superior, diz que o projeto de formação deve ser 

elaborado e desenvolvido de forma articulada entre instituições de Educação 

Básica e Superior. O artigo 3º, no Inciso VI, desse documento, determina que 

a formação deve contemplar “(...) as questões socioambientais, éticas, 

estéticas e relativas à diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, 

de faixa geracional e sociocultural como princípios de equidade” (BRASIL, 

2015). Ainda nesse documento, o Artigo 5º, Inciso VIII referente à articulação 

entre a base comum nacional e as especificidades na formação de 

professoras e professores, assegura à egressa, ao egresso, dentre outras 

questões, “(...) a consolidação da educação inclusiva através do respeito às 

diferenças, reconhecendo e valorizando a diversidade étnico racial, de 

gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, entre outras” (BRASIL, 2015, p. 

6). 
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Assim, gênero e sexualidade são contemplados e situados como 

referência e como demanda para a formação, no trânsito entre Educação 

Superior e Educação Básica. Podemos dizer que essas Diretrizes (BRASIL, 

2015), revelam uma perspectiva multicultural crítica, porque atentam para as 

dinâmicas das diferenças, relacionando, inclusive, os campos da formação e 

da prática pedagógica docente. 

Conforme contextualizamos na introdução deste artigo, vivenciamos 

uma realidade de retrocessos no campo da educação. Desse modo, a 

formação de professores/professoras, hoje, enfrenta a imposição de uma 

Diretriz Curricular para as licenciaturas, Resolução CNE/CP Nº 2, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2019, apresentada de forma açodada, com um documento 

limitado, que desconsidera as conquistas curriculares da formação, com a 

intenção de revogar a Resolução nº 2 de 2015 (BRASIL, 2015). 

Essa Diretriz (BRASIL, 2019), que define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e 

institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da 

Educação Básica (BNC-Formação), não traz, em seu texto, nenhuma 

menção a gênero, exceto quando fala em gênero textual; tampouco aborda 

sexualidade. De forma geral, esse documento assume uma perspectiva 

instrumentalizadora e reducionista da formação, alinhada à Base Nacional 

Comum Curricular16.  

Consideramos que um documento definidor do currículo das 

licenciaturas, que não trata das dinâmicas das diferenças, sobretudo, de 

gênero e de sexualidade, em um país que mais mata pessoas LGBTQIA+ no 

mundo, apesar da subnotificação dos dados17, compromete-se com um 

projeto excludente de sociedade.  

                                                           
16 Sobre os limites dessa resolução (BRASIL, 2019) ver a posição da ANPED sobre o “texto 
referência - Diretrizes Curriculares Nacionais e Base Nacional Comum para a Formação 
Inicial e Continuada de Professores da Educação Básica. Disponível em: 
https://www.anped.org.br/news/posicao-da-anped-sobre-texto-referencia-dcn-e-bncc-para-
formacao-inicial-e-continuada-de 
Acesso em: 4 de julho de 2021. 
17 “A subnotificação de mortes violentas de LGBTI+ no Brasil, constitui um obstáculo ao 
verdadeiro e crudelíssimo dimensionamento dessa tragédia social, impedindo a construção 
de políticas públicas de enfrentamento e, o mais importante, erradicar a cultura da 
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Na contramão desse retrocesso, as temáticas, constituintes da 

multiculturalidade, numa perspectiva articulada e intercultural (CANDAU, 

2008), demandam, das instituições de formação de professores e 

professoras, os espaços e tempos no currículo.  

A partir da vertente crítica de multiculturalidade, Moreira (1999), 

identifica na literatura as contribuições desta vertente à formação de 

professores, que dizem respeito: à impossibilidade das questões 

“problemáticas” serem negadas pelo/a professor/a contemporâneo/a; à 

formação promotora do diálogo intercultural, superador do fechamento das 

culturas; à necessidade do trabalho com os preconceitos e estereótipos 

dos/as professores/as; à importância de trabalhos que envolvam as 

experiências e histórias de vida deles/as; ao preparo para o trato com os 

grupos dos oprimidos/as e dos opressores/as; à eleição de categorias 

específicas norteadoras do currículo; à preparação para a articulação entre o 

conhecimento escolar e conhecimento do cotidiano; à formação que 

contemple a perspectiva do/a professor/a reflexivo/a e comprometido/a. Estas 

contribuições revelam a pertinência de uma formação envolvida com o 

universo das diferenças; entre elas, a de gênero, em vista da construção da 

equidade nas relações pedagógicas. 

Para Santiago (2006 b), a prática refletida aprimora o desempenho 

profissional, mas, há desafios a serem superados: 
 

Talvez o desafio maior seja encontrar modos para cultivar, e assim, 
colaborar com os processos formativos, a ética humanizadora e a 
cultura da solidariedade através de um currículo praticado. Currículo 
que põe questões como estas, entre outras: como viver uma cultura 
comum no interior da diversidade? Há uma cultura comum na escola? 
Como construir relações e práticas de interculturalidade? (IBID., 
p.115). 

 

Em tempos de demandas sociais para a escola e para os/as 

professores/as, nas quais a instrumentalização do saber é evidenciada, em 

detrimento da construção do conhecimento crítico, é desafiador, e ao mesmo 

                                                                                                                                        
impunidade que cerceia e ceifa as vidas desses sujeitos” (GGB, 2021, p.15). Disponível em: 
https://grupogaydabahia.files.wordpress.com/2021/05/observatorio-de-mortes-violentas-de-
lgbti-no-brasil-relatorio-2020.-acontece-lgbti-e-ggb.pdf Acesso em: 05 de julho de 2021. 
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tempo urgente, tratar de temas relativos à cultura, à ética, à humanização, 

por parecer que estes temas estão obsoletos, esvaziados de sentido frente à 

lógica do mercado, da competição, do lucro e do individualismo. 

Compreendemos, ainda, que a ampliação do olhar das/dos 

professoras/professores para a realidade difusa, a quebra de preconceitos 

em seu trato pedagógico, o reconhecimento das diferentes identidades e a 

participação democrática e cidadã no processo de construção dos 

conhecimentos, aproximam a abordagem plural de gênero (BENTO, 2006), 

do processo de formação docente. Esta abordagem visa contribuir com 

práticas pedagógicas menos excludentes e discriminatórias, desveladoras 

das sutilezas que permeiam as situações de exclusão dos sujeitos no 

cotidiano escolar.  
 

CONSIDERAÇÕES ARTICULADORAS ENTRE 

EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E GÊNERO 
 

Ao abordar, neste trabalho, a relação entre educação e inclusão, com 

foco para as contribuições das abordagens de gênero na formação de 

professores, para a prática pedagógica, situamos a inclusão como um 

processo integral, democrático e qualitativo. Tratamos, ainda, da inclusão na 

interface com a exclusão, tendo em vista problematizar a condição social dos 

sujeitos, que ultrapassa o discurso do determinismo social, próprio da 

abordagem funcionalista. 

No caso da educação, esta relação inclusão-exclusão, é tratada a 

partir dos estudos de gênero, que representam um campo de conhecimento e 

uma categoria política de desconstrução de paradigmas científicos positivista, 

naturalista e racionalista; de relações sociais hierarquizadas, cis-

heteronormativas.  

Com base na abordagem plural de gênero, problematizadora dos 

determinismos biológicos e culturais, acenamos para o currículo da formação 

docente, como espaço e caminho de reflexão para a superação das 

desigualdades de gênero, tendo em vista que “O currículo é, entre outras 

coisas, um artefato de gênero” (SILVA, 2007, p.97); e sua compreensão pode 

ser ressignificada.  Através do currículo, as concepções acerca das relações 
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entre os sujeitos podem ser materializadas em práticas de inclusão ou 

exclusão. Entretanto, não estamos responsabilizando a formação de 

professores/as pela ressignificação das desigualdades de gênero; mas, 

chamamos a atenção para a importância de abordagens de gênero no 

currículo da formação, que deem subsídios à prática docente voltada para os 

processos de inclusão.   

Nesse sentido, a discussão sobre multiculturalidade contribui para 

evidenciarmos o caráter relacional entre as culturas, atentando para o 

cuidado com a polissemia do termo multiculturalidade, que pode assumir 

concepções que levam a posicionamentos distintos. Situamos, portanto, a 

perspectiva da multiculturalidade crítica, como aquela que instiga, de forma 

ampla e radical, a problematização acerca da diversidade no currículo da 

formação, tendo em vista que evidencia a desigualdade social e revela a 

interdependência entre as culturas.  

Assim, a discussão sobre educação e inclusão numa dimensão 

dialógica e questionadora da desigualdade social, mas, também, a partir das 

suas minúcias e sutilezas, dos interditos que constroem e fortalecem esta 

desigualdade, focaliza as questões de gênero para dizer que as mudanças 

são possíveis, a partir da ressignificação das concepções e práticas. Neste 

sentido, nos posicionamos em relação à abordagem plural de gênero e da 

multiculturalidade crítica, para falarmos da necessidade de atentar para as 

diferenças na desconstrução dos padrões normatizados socialmente, para os 

sujeitos humanos, tendo em vista que nem toda abordagem nos dá o suporte 

para tal desconstrução.  
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CAPÍTULO 4 
 

A EDUCAÇÃO E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A 

FORMAÇÃO LIBERTADORA DO ADOLESCENTE 

PRIVADO DE LIBERDADE18 
 

Maria Jose da Silva Amorim19 

Ana Maria de Barros20 
 

INTRODUÇÃO 
 

O tema/objeto escolhido foi pensado inicialmente baseado na 

experiência profissional que possuo, enquanto agente socioeducativa em 

uma unidade de ressocialização para adolescentes infratores, Fundação de 

Atendimento Socioeducativo (FUNASE), na cidade de Caruaru, há 

aproximadamente quatro anos.  

No entanto, a experiência profissional por si só não seria suficiente, 

poisa meu ver uma unidade de ressocialização para jovens em conflito com a 

leié um universo paraleloque é desconhecidode algumas pessoas e ignorado 

por outras. O que me inquieta acerca da educação no sistema socioeducativo 

é que há um anexo escolar na unidade, porém a escolarização dos 

adolescentes internos é tida como último plano, não há aula diariamente, a 

maioria dos adolescentes se recusa a assistir aula e não é utilizado nenhum 

meio de demonstração da importância da educação e da escolarização em 

si, as práticasutilizadas são engessadas, resumidas e sem atrativos, os 

profissionais da educação no espaçoem sua maioria apresentam vestígios de 

                                                           
18 - O artigo foi resultante do trabalho referente à conclusão do Curso de Pedagogia da UFPE 
– CAA da autora. 
19 - Pedagoga, formada pela Universidade Federal de Pernambuco, tem Pós-graduação Lato 
Senso em Psicopedagogia com ênfase em Educação Especial – FAEL. 
20 - Doutora em Ciência Política (UFPE), Professora Associada 2 da Universidade Federal de 
Pernambuco, Docente do curso de Pedagogia (CAA), Docente do Mestrado em Direitos 
Humanos (PPGDH – CAC/UFPE), Coordenadora do Laboratório de Geografia e História – 
CAA/UFPE, Vice- Líder do Grupo de Pesquisa: Educação, Inclusão Social e Direitos 
Humanos – UFPE/CNPq. 
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desmotivação e insegurança, visto que não há um quantitativo suficiente de 

agentes que garantam a segurança em sala de aula.  

Há também uma demanda de jovens em várias fases de 

escolarização na mesma sala o que segundoprofessoresdo espaço dificulta 

ainda mais o andamento do processo de ensino e aprendizagem.  

Esse trabalho também visa um aprofundamento no meu 

conhecimento pessoal, enquanto estudante de Pedagogia na articulaçãoda 

teoria e prática das ações desenvolvidas no espaço onde a educação ocorre 

num espaço de internação para adolescentes que infringiram a lei. 

Dessa forma, a finalidade é aprender mais sobre o tema e levar ao 

conhecimento de outras pessoas, provocando assim uma reflexão crítica em 

relação a esse desafio social que não se restringeaos adolescentes internos 

e suas respectivas famílias, mas que é um problema do Estado, da escola, 

da comunidade, de cada um de nós e da educação em espaços de privação 

de liberdade.  

É importante também provocar uma inquietação nas pessoas, diante 

de algumas situações naquele ambiente, em relação à educação, à falta de 

políticas públicas que garanta o direito à educação em sua plenitude, bem 

como medidas preventivas das situações que levam os jovens à prática do 

ato infracional.  

A educação contribui para a formação libertadora do adolescente 

privado de liberdade? 

O acesso a essa discussão no espaço acadêmico tem suarelevância 

aopossibilitaraos estudantes o conhecimento e aprofundamento da educação 

no sistema socioeducativo, assim o/a pedagogo/a em formação pode ampliar 

o olhar em relação aos espaços não escolares e sua importância formativa. É 

também necessário ressaltar a existência de poucos estudos que tratem da 

educação para adolescentes em conflito com a lei, sendo este trabalho 

também uma contribuição a esse debate acadêmico emergente no campo da 

educação.  

Foi realizado um levantamento de trabalhos acadêmicos para dar 

suporte teórico à pesquisa, em três reuniões anuais da Agencia Nacional de 

Pesquisa da Educação (ANPED) foram verificadoscinquenta e seis trabalhos, 

dos quais foram encontrados três que abordam a educação no sistema 
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socioeducativo, o da 33ª Reunião/2010 visa compreender o fenômeno 

evasão escolar e o envolvimento com práticas de delitos. O da 36ª 

Reunião/2013 visa compreender o universo das práticas socioeducativas que 

se distinguiam das práticas formais. O trabalho da 37ªReunião/2015 busca 

analisar como se configura a articulação da política educacional com o 

Sistema Nacional Socioeducativo (SINASE). Pela Associação Nacional de 

Política e Administração da Educação (ANPAE) – 2013 foram pesquisados 

seis trabalhos, apenasum aborda a educação socioeducativa, e visa 

problematizar preliminarmente o direito à educação de adolescentes privados 

de liberdade sob a nova conjuntura da doutrina de proteção integral.  

Portanto, a atividade fim do trabalho é a reflexão da problemática 

discutida, permitindo assim compreender: Sea educação no sistema 

socioeducativo contribui com a perspectiva de formaçãolibertadora para o 

sujeito privado de liberdade. 

Quando do cumprimento de medida socioeducativa ainda se faz 

necessário o acompanhamento do adolescente, Art. 11. Inciso V – “a 

previsão das ações de acompanhamento do adolescente após o 

cumprimento de medida socioeducativa;” Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente), para que dessa forma ele possa se 

sentir seguro e motivado para dar continuidade ao processo educativo e na 

busca de outros serviços que garantam esse pertencimento social.  

Diante do aparato legal temos a criança até onze anos, onze meses 

e vinte e nove dias, e o adolescente a partir dos doze anos completos, que 

são inimputáveis perante a Legislação Comum, mas são imputáveis diante 

da lei especial (Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, Lei Federal 

8.069/90). 

Enquanto não completa doze anos a criança que pratica algum tipo 

de delito é encaminhada ao Conselho Tutelar para que seja aplicada a 

medida protetiva, conforme o Art. 101.  Inciso IV da (Lei 8.069/90 ECA).  

Quando maior de doze anos o adolescente pode ser 

responsabilizado pelos seus atos e responder as seguintes medidas:  

 



- 115 - 
 

Advertência (a mais leve) – Consiste em orientação e encaminhamento aos 

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS)para inclusão em 

programas e/ou serviços.  
 

Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) – Trata de prestar serviço à 

comunidade segundo determinação judicial. 
 

Liberdade Assistida (LA) – É uma medida socioeducativa a ser cumprida 

em meio aberto. 
 

Semiliberdade – Consiste em medida intermediária, pode ser determinada 

desde o início da responsabilização do ato ou constituir de medida de 

internação seguida de transição para o regime aberto.   
 

Internação em Centro de Atendimento Socioeducativo – A medida 

socioeducativa de internação é a medida privativa de liberdade.  
 

REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Com o intuito de responder ou contemplar os objetivos o trabalho 

está ancorado nos seguintes teóricos. Compreendendo que as práticas 

educativas propostas para adolescentes em conflito com a lei devem partir de 

uma perspectiva diferenciada trago a partir de alguns autores a afirmação de 

que as práticas utilizadas devem atender as especificidades dos sujeitos.  

Para Freire (1997) o homem necessita interferir na sua realidade, 

assim: “Sua ingerência, senão quando distorcida e acidentalmente, não lhe 

permite ser um simples espectador, a quem não fosse lícito interferir sobre a 

realidade para modificá-la”. Assim: 
 

A partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar 
com ela e de estar nela, pelos atos de criação, de recriação e decisão, 
vai ele dinamizando o seu mundo. Vai dominando a realidade. Vai 
humanizando-a. (FREIRE, 1997. p. 43).  

 

É possível entender que para que os jovens em conflito com a lei 

tenham um domínio sobre sua realidade é necessário que o processo 

educativo tenha mecanismos que possibilitem essa dinâmica. Dessa forma, o 

ser em formação a partir da educação pode criar, recriar e ter o domínio 
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sobre sua realidade e o caminho que deve ser trilhado a fim de mudar suas 

expectativas e consequentemente suas atitudes.  

Uma barreira visível a esse conhecimento da realidade do sujeito se 

deve à falta de comunicação entre os detentores do poder e os sujeitos de 

direito, nesse caso, crianças e jovens que são excluídos e tão fatalmente 

atraídos para a prática de delitos.  
 

(...) há entre as crianças (e também os jovens), os seus estilos de vida e 
modos de apreensão do mundo, e as gerações que detêm o poder 
(político, económico e simbólico) a suficiente incomunicabilidade para 
que, afinal, se saiba tão pouco das gerações mais jovens e para que o 
recurso ao estereótipo de uma geração em perigo tão clara e 
constantemente se tenha vindo a fazer. (SARMENTO, 2002. p. 268). 

 

Para que não ocorra essa incomunicabilidade se faz necessário 

conhecer e reconhecer as realidades dos sujeitos inseridos no contexto, para 

Sarmento (2002): 
 

Conhecer as crianças impõe, por suposto, conhecer a infância. Isto vale 
por dizer que os itinerários individuais, privados e singulares de cada 
criança só fazem completo sentido se perspectivados à luz das condições 
estruturais que constrangem e condicionam cada existência humana. 
Essas condições, relativamente a cada categoria geracional, constituem 
o pano de fundo sobre o qual intervém cada um dos actores, ou, dito de 
modo mais rigoroso, exprimem o conjunto de constrangimentos 
estruturais que cada membro da sociedade continuamente sofre, 
interpreta, reproduz e refaz na sua interacção com os outros. 
(SARMENTO, 2002. p. 268). 

 

Na realidade da socioeducação temos os adolescentes que por 

vezes não tiveram garantidos os seus direitos enquanto crianças, muitos não 

tiveram uma infância de fato, por diversos fatores, pelo trabalho e/ou 

exploração infantil, pela negligencia ou ausência dos pais, pela miséria, entre 

tantos outros motivos.  

E esses adolescentes precisam ter garantida a sua condição humana 

e de igualdade de cidadania, segundo Barros (2012). 
 

As prisões brasileiras estão abarrotadas de jovens, a ascensão ao mundo 
do crime possibilita acesso à sociedade de consumo. Ao portarem armas 
de alto calibre e exercerem poder em suas comunidades ou nas prisões, 
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experimentam a sensação de poder e de reconhecimento social. 
(BARROS, 2012.p. 12) 

 

O fato de internar, privar de liberdade os adolescentes não garante 

resultados, pois a grande maioria desses adolescentes que tiveram medida 

de internação volta às ruas dentro da mesma perspectiva que tinham quando 

da prática do delito e logo retornam à internação, no entanto, se já tiver 

atingido a maioridade irá para o sistema prisional de adultos, isso quando 

não migra da própria unidade de ressocialização para a prisão, nos casos 

dos jovens que completam maioridade durante a internação ou só são 

reclusos tendo mais de dezoito anos por ato infracional de quando era menor 

de dezoito anos, e pratica algum crime dentro da unidade.  

Diante do caos que se tornou a segurança no nosso país 

percebemos o quanto é complicado para um jovem que ingressou na 

criminalidade conseguir sair, pois além de sua realidade geralmente o 

empurrar para isso, ainda há a falta de políticas públicas que contribui para a 

falta de efetivação de direitos fundamentais que os induzem a buscá-los de 

forma ilícita. O que caracteriza na busca do acesso ao reconhecimento 

social.  

Quando Barros (2012) afirma que “as condições prisionais tornam as 

prisões espaços de explosões dos mais variados conflitos”, podemos 

entender como uma situação que também afeta as unidades de internação 

para adolescentes em conflito com a lei, que não usa a nomenclatura de 

prisão, mas sua estrutura física e suas condições se assemelham ou se 

igualam de forma pavorosa.  

Um dos direitos que a própria condição de privação de liberdade tem 

de garantir é o direito à educação, pois é uma das formas mais prováveis 

para a ressocialização do adolescente que infringiu a lei, é a partir dessa 

condição de que quando se adquire um conhecimento não se pode voltar 

atrás:  
 

E isto porque a educação é uma das atividades mais elementares e mais 
necessárias da sociedade humana a qual não permanece nunca tal como 
é, mas antes se renova sem cessar pelo nascimento, pela chegada de 
novos seres humanos. (ARENDT, 2005. p. 08).  
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Para tanto, a garantia desse direito pode e deve permitir aos internos 

essa transformação, da qual o sujeito tende a progredir, assim poderia se ter 

o avanço necessário e a possibilidade de uma ressocialização de fato, para 

que uma vez de volta à liberdade esses sujeitos não fossem mais tragados 

pela falta de conhecimento aliada às diversas dificuldades que os jovens 

encontram, na vulnerabilidade de quem quase sempre não tem acesso aos 

seus direitos, sequer tem consciência sobre os mesmos. 

Tendo em vista que a ação socioeducativa tem por finalidade a 

reinserção do jovem no convívio social é possível entender que o processo 

formativo nas escolas inseridas nesse contexto deve primar pela formação do 

sujeito enquanto ser social e seu desenvolvimento integral, preparando-o 

para a convivência consigo mesmo e como outro.  
 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 
civil e nas manifestações culturais. (Art. 1º da L.D.B.). 

 

Olhando por essa vertente, podemos compreender a educação como 

um direito humano, já que é essencial para o desenvolvimento da pessoa 

humana.  
 

A educação é concebida como pré‐requisito fundamental para o indivíduo 

constituir‐se plenamente como ser humano. “A educação será orientada 
no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana” (ONU, 
2000, art. 26). 

 

Ao assumir esse papel, a educação visa garantir o direito à 

igualdade, pois abrange a pessoa na condição de ser transformador de sua 

realidade econômica, social, cultural e humana.  

Portanto, as pessoas que se encontram privadas de liberdade ao 

acessar esse direito estão se apropriando da possibilidade de transformar 

sua realidade.  “Existe uma crescente aceitação de um conceito comum de 

desenvolvimento centrado nos seres humanos, em suas necessidades, 

direitos e aspirações” (IRELAND, 2009, p. 48).  

No entanto, é necessário que se mude o olhar em relação às 

possibilidades que a educação possui enquanto instrumento de 
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transformação, para que esse instrumento seja utilizado na sua totalidade e 

assim possa cumprir com a sua finalidade. Visto que: “Se o período de 

reclusão não ofertar a oportunidade para acessar educação e formação 

profissional, as chances de reincidência no crime ao reentrar na sociedade 

são maiores”. (IRELAND, 2011, p. 30). 

O estado social é subjetivo, é dever do Estado e direito de todo 

cidadão, sendo a educação parte desse estado social deve ser garantida e 

adequada aos sujeitos, no caso dos adolescentes privados de liberdade a 

sua falta fere a lei e nega aos sujeitos a possibilidade de transformação.  

 

METODOLOGIA 
 

A pesquisa é de natureza básica, tem abordagem qualitativa, pois 

considera uma dinâmica entre mundo real e sujeito, tem objetivo explicativo e 

postura experimental, utiliza-se do método científico fenomenológico que 

trata da descrição direta da experiência como ela é. Pois a pesquisa 

qualitativa segundo Minayo (2010) que busca questões muito específicas e 

pormenorizadas, preocupando-se com um nível da realidade que não pode 

ser mensurado e quantificado. 

Para possibilitar a pesquisa é necessária a observação direta do 

processo, de que forma ocorrem as práticas educativas, quais os métodos 

utilizados pelos docentes, como os adolescentes reagem a tais práticas e 

como a unidade de ressocialização trata o processo educativo em meio ao 

processo de medida socioeducativa.  

Também foi utilizada a entrevista aberta, a qual se deu de maneira 

informal, sem questionário pré-estabelecido, apenas perguntas que à medida 

da conversa se tornem pertinentes ao que está sendo discutido.  

Para conduzir o exercício de pesquisa se faz necessário relatar os 

procedimentos metodológicos utilizados de acordo com as necessidades do 

pesquisador, a fim de nortear e definir as etapas e como se realizarão as 

mesmas.  

A pesquisa visa compreender se há contribuição da educação para 

os jovens em conflito com a lei privados de liberdade, sem quantificar 

atividades e programas e sem uso de tabelas que apresentem dados 



- 120 - 
 

quantitativos, apenas explorar através de observação e entrevista aberta com 

os sujeitos envolvidos. Sendo segundo Minayo (2002) as ações e 

significações humanas não quantificáveis.  
 

A abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados, das 
ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captavel em 
equações, médias e estatísticas. (MINAYO, 2002. p. 22).  

 

A pesquisa é na unidade da Fundação de Atendimento 

Socioeducativo (FUNASE) na cidade Caruaru – PE, a unidade foi inaugurada 

em dezembro de 2006 no bairro Vila Andorinhas, a qual possui capacidade 

para acolher noventa socioeducandos, na atualidade atende 111, visto que a 

unidade atende a demanda de Caruaru e cidades vizinhas, além de receber 

com bastante frequência os jovens de outras unidades do estado que 

provocam tumultos, rebeliões, ou mesmo os que não são aceitos pelos 

demais socioeducandos nas unidades anteriores.  

A unidade conta com uma equipe gestora que é composta por um 

coordenador geral, uma coordenadora técnica, um coordenador 

administrativo e um coordenador de segurança (operacional), cinco equipes 

de atendimento aos reeducandos, composta cada uma por um/a advogado/a, 

um/a assistente social, um/a psicólogo/a e um/a pedagogo/a, conta com uma 

equipe de agentes socioeducativos que visa garantir a integridade física dos 

mesmos, com seis professores, uma instrutora para aulas de informática e 

outros profissionais que garantem o funcionamento da unidade.  

Os procedimentos metodológicos têm por base trabalhos 

desenvolvidos no tocante à educação no sistema socioeducativo e utilizou-se 

de instrumentos que permitem a pesquisa de campo, para Minayo:  

 
Atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta da 
realidade. É uma atitude e uma prática de constante busca que define um 
processo intrinsecamente inacabado e permanente (MINAYO, 1993). 

 

Através de coleta de dados e conversa informal busqueiidentificar se 

há sentido na educação para adolescentes em conflito com a lei em regime 

de internação, partindo de um pressuposto de que a frequência às aulas já é 
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bastante desinteressante para alguns jovens que se evadem da escola por 

tantos motivos, inclusive pelo uso de drogas.  
 

A educação é uma componente que só faz sentido quando associada às 
outras componentes das políticas sociais que podem realizar a inclusão 
social: políticas de saúde, de habitação, de solidariedade e proteção 
social etc. (SARMENTO, 2002, p. 279). 

 

Dessa forma, se faz necessário que sejam garantidos aos 

adolescentes os demais direitos fundamentais, para que assim eles possam 

identificar o sentido da educação, dentro de um processo que pode mudar a 

realidade desses sujeitos e promover uma nova perspectiva de vida.  

Também observei as práticas pedagógicas desenvolvidas no espaço 

escolar inserido na unidade socioeducativa destinada aos internos, 

analisando a forma como os profissionais de educação pensam suas 

práticas, se são propostas com a intencionalidade de promover uma reflexão 

crítica ou apenas conteudistasvisando apenas a escolarização dos 

socioeducandos. Partindo da ideia de que a lei assegura o direito à 

educação, mas não garante a efetiva realização do processo educativo, que 

pode se deparar com o desinteresse dos internos e as condições da própria 

privação de liberdade. 
 

Assim, uma Unidade de Internação Socioeducativa opera, 
principalmente, entre o Sistema Primário (políticas universais) e o 
Terciário (medida socioeducativa de internação). Espera-se a atuação 
destes dois sistemas, de maneira a garantir o direito à educação do 
socioeducando com restrição de liberdade e, ao mesmo tempo, 
possibilitar a sua responsabilização pelo cometimento de ato infracional. 
(ALBUQUERQUE, 2013).  

 

A partir de observação e de entrevista semiestruturada foi feita uma 

análiseda educação socioeducativa dos internos da FUNASE em Caruaru-

PE, enquanto processo de escolarização, local de reflexão e ponto de partida 

para uma ressignificação das atitudes tomadas pelos adolescentes até então. 

Buscando entender qual a importância da educação para os internos, 

partindo da perspectiva da obrigatoriedade da escolarização dentro das 

unidades de ressocialização constante no Art. 8º do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE), onde garante a existência, mas não a 

efetiva realização do processo educativo. 
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Os Planos de Atendimento Socioeducativo deverão, obrigatoriamente, 
prever ações articuladas nas áreas de educação, saúde, assistência 
social, cultura, capacitação para o trabalho e esporte, para os 
adolescentes atendidos, em conformidade com os princípios elencados 
na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE). 

 

Foram observados os métodos de ensino utilizados, os programas e 

incentivos à participação nas atividades desenvolvidas. Análise da existência 

de atividades que vão além da escola, as de recreação e as 

profissionalizantes que garantam aos jovens a possibilidade de ingressar no 

mercado de trabalho quando estiverem em liberdade, reduzindo assim a 

possibilidade de reincidência de ato infracional. 
 

Entende-se que a escolarização, constitui-se em atividade central no 
conjunto das atividades socioeducativas desenvolvidas em uma UIS. A 
previsão é que as unidades de internação, articuladas à rede pública de 
ensino, contemple as orientações postas no marco legal, buscando a 
reintegração do adolescente ao sistema regular de ensino, e após sua 
liberação, a continuidade da vida escolar (SINASE/2012, artigo 2º). 

 

A partir dos instrumentos citados foi possível abordar as temáticas 

apresentadas a fim de compreender melhor e de possibilitar o acesso a quem 

tiver interesse pelo tema analisado. 

Bem como contribuir para o conhecimento acadêmico meu e de 

todos os profissionais de educação de forma a contribuir para a construção 

do conhecimento.  
 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 
 

Foram realizadas entrevistas com os sujeitos inseridos no campo de 

pesquisa tendo como participantes três professores que trabalham no anexo 

escolar inserido no Centro de Atendimento Socioeducativo em Caruaru – PE, 

bem como cinco socioeducandos em regime de internação no referido centro. 

Questionei sobre a importância da educação ao seu modo de ver no sistema 

socioeducativo e sobre o sentido da educação dentro do espaço. 
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EDUCAÇÃO NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO 
 

Na atualidade alguns jovens não têm acesso à escola, outros têm o 

acesso, mas não tem a permanência garantida por diversos fatores, entre 

eles a desestrutura familiar, as condições precárias de vida, a situação de 

morar na rua, e principalmente o uso de entorpecentese a prática de delitos. 

Assim, alguns jovens permanecem semianalfabetos ou mesmo analfabetos, 

e ao se deparar com a possibilidade de escolarização num ambiente que o 

priva de liberdade é preciso compreender qual o sentido que a educação 

pode representar para este sujeito.  

Essa realidade é visível a partir do contato com os socioeducandos, 

onde a evasão anterior dar lugar à desesperança na educação, o valor que a 

educação pode ter para esses sujeitos parece estar longe da realidade dos 

mesmos, logo se caracteriza como algo que não lhes pertence, que não foi 

pensado para eles e a forma que é apresentada pode fazer toda a diferença.  

Enquanto interno, o fato de está segregado por algum tempo pode 

ser considerado isso um impeditivo para iniciar ou dar continuidade ao 

processo de escolarização dentro da unidade de ressocialização. E a 

problemática ainda se amplia para a marginalização que se dá ao sujeito ao 

cumprir sua medida socioeducativa e retornar à convivência social, ao ter de 

enfrentar a discriminação dos demais sujeitos formadores da escola.  

Sendo o processo educativo para tais sujeitos uma barreira que 

distancia que exclui e os faz acreditar ainda mais na sua visão de que a 

educação não é para todos. 

Também podem ser considerados fatores importantes, a condição de 

vida dos adolescentes anterior à internação, a condição financeira, a 

irrelevância que algumas famílias veem o processo educativo e a violência 

desenfreada que permeia principalmente os espaços menos favorecidos 

financeiramente.  

No entanto o SINASE (Sistema de Atendimento Socioeducativo) 

prever a obrigatoriedade para ações educativas e capacitação para o 

trabalho, tendo em vista que essas ações além de ser um direito fundamental 

promove ao adolescente em conflito com a lei um pertencimento social que 
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talvez não tenha tido antes da internação ou que teve o acesso, mas não 

teve a permanência garantida.   
 

Art. 8o Os Planos de Atendimento Socioeducativo deverão, 
obrigatoriamente, prever ações articuladas nas áreas de educação, 
saúde, assistência social, cultura, capacitação para o trabalho e esporte, 
para os adolescentes atendidos, em conformidade com os princípios 
elencados na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990  (ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).  

 

Para que a educação cumpra com sua finalidade de desenvolvimento 

da pessoa é necessário que seja dada a devida importância e as condições 

adequadas às necessidades dos sujeitos inseridos nesse contexto de 

conflitos e tensões.  
 

A educação é direito de todos e dever da família e do Estado, terá como 
base os princípios de liberdade e os ideais de solidariedade humana, e, 
como fim, a formação integral da pessoa do educando, a sua preparação 
para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. (Art. 2º 
da LDB Lei 9.394/96) 

 

Sendo a educação um direito de todos e umdever da família e do 

Estado, as unidades de atendimento socioeducativo como representação do 

Estado assume o papel de garantir o preparo do sujeito para o exercício da 

cidadania, uma vez que a medida de internação priva o jovem do direito de ir 

e vir, mas não deve privá-lo do direito à liberdade de expressão, de crença 

religiosa, de cultura e principalmente do seu direito de pensar. 
 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS REALIZADAS 
 

Conhecendo as práticas pedagógicas desenvolvidas no espaço 

escolar inserido na unidade socioeducativa destinada aos internos, foi 

possível observaras práticas utilizadas, de que forma são aplicadas e quais 

os recursos utilizados para o melhor desenvolvimento do processo de 

escolarização. A partir de o contexto verificar se essas práticas dialogam com 

a necessidade do reeducando.Sendo levada em consideração a situação de 

privação de liberdade que pode comprometer tanto o interesse dos jovens, 

quanto seu desenvolvimento cognitivo, além de haver a possibilidade de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
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afetar a socialização necessária ao processo de ensino/aprendizagem, entre 

os socioeducandos e professores.  

As práticas pedagógicas devem assumir o papel de condutora de 

possibilidades, guiando as ações no espaço escolar com o propósito de 

despertar nos adolescentes o interesse pela educação, para que eles 

possam enxergar na ação educativa caminhos capazes de conduzi-los a 

diversos conhecimentos e à possibilidade de transformação da realidade do 

ser, para que assim haja a possibilidade de pensar em transformar a 

realidade do espaço em que se convive.  

As práticas desenvolvidas devematender às necessidades dos 

adolescentes internos enquanto seres em formação que foram retirados de 

suas famílias para correção de conduta, para repensar suas práticas e 

retornarem à sociedade com um novo pensamento, uma nova perspectiva de 

vida.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Apartir dos dados coletados foi possível compreender a educação no 

sistema socioeducativo, conhecer as práticas pedagógicas utilizadas e 

analisar o desenvolvimento da educação como um instrumento capaz de 

promover uma transformação libertadora dos sujeitos privados de liberdade. 

Também foi possível observar como vivem os sujeitos envolvidos e as 

atividades desenvolvidas pelos mesmos. Considerando o espaço permeado 

de conflitos, de incertezas, ao mesmo tempo em que para alguns é lugar de 

esperança, de mudança, de perspectiva de vida, de garantia de direitos.  
 

As condições para a construção de uma sociedade democrática com 
justiça social dependem da universalização de uma educação básica de 
qualidadeque seja garantida a todas as crianças e adolescentes. 
(RODRIGUES, 2010, p.22). 

 

A perspectiva de análise é de conhecer mais profundamente o 

processo educativo inserido no espaço destinado à ressocialização de 

adolescentes em conflito com a lei, bem como possibilitar o acesso aos 

resultados obtidos por pessoas que não tem acesso ao espaço, permitindo 

assim uma reflexão acerca da temática e da necessidade de discussão 
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diante deum desafio que a sociedade pouco conhece, mas que é de 

responsabilidade de todos os seres sociaispromoverem meios que 

possibilitem às crianças e adolescentes oportunidades de crescerem num 

espaço que lhes permita um desenvolvimento humano, cognitivo e cidadão, 

para que assim não sejam inseridos numa vulnerabilidade que os conduzam 

à marginalidade, às drogas, à prática de delito e consequentemente à 

privação de liberdade. 

Observando as práticas educativas na escola inserida na unidade foi 

possível perceber que não é seguido o cronograma proposto para as 

atividades, pela dificuldade estruturalnão há aula quando ocorre algum 

tumulto, tentativa de fuga, ou mesmo pelo baixo quantitativo de agentes que 

fragiliza a segurança na escola.  

Em entrevista semiestruturada com socioeducandos e professores é 

possível ver que a segregação dos adolescentes também ocorre dentro da 

própria unidade de internação. 

Diante das respostas pode-se perceber que os professores não 

apresentam motivação devidoao sistema que não oferece condições, às 

políticas públicas, ou o que é pior, a ausência delas. Essa falta de condições 

de trabalho pode ser um dos fatores mais importantes para a desmotivação 

dos profissionais do espaço, aliado à aparente falta de interesse dos 

socioeducandos.  

A partir das falas dos adolescentes pode-se perceber que o sentido 

atribuído pelos mesmos à educação é de pouca importância, é possível 

perceber até na forma como falam sobre a educação com descrença, 

desmotivação, é como se a educação fosse algo que não lhes pertence, que 

lhes é oferecida, mas não é sua por direito.  

Nesse contato direto com os adolescentes é possível sentir certa 

raiva quando se fala sobre a educação e o espaço escolar, mas também é 

possível sentir a angústia na voz de quem opta por não aceitar o que está 

sendo oferecido, mas que de alguma forma não sente propriedade nisso.  

Na atualidade a escola formal da unidade está em estado de perfeito 

funcionamento, o curso profissionalizante está funcionando as segundas, 

terças, quintas e sextas, as atividades recreativas reduziram-se ao banho de 

sol que ocorre diariamente, com exceção dos dias de visita (quarta, sábado e 
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domingo), porém observa-se sempre a situação de segurança, pois é muito 

comum os adolescentes promoverem tumultos e tentativa de fugas durante 

as atividades. 

Observei que a maioria dos adolescentes só vai à sala de aula para 

sair do alojamento, que eles não prestam atenção ao que está sendo 

discutido, que brincam uns com os outros, se ofendem, se ameaçam e a 

maioria não apresenta respeito nenhum pelos professores. 

Ao ser questionada sobre a importância da educação dentro do 

espaço a professora afirma: “Para mim isso é caso perdido, o professor em 

sala pode fazer milagre que não tem resultado, porque os adolescentes não 

querem nada com a vida, eles só vêm à escola pra sair da “tranca”, mas não 

aprendem nada. Se não querem, ninguém pode obrigar.” (Professora em 

entrevista aberta em 15/08/2017).  

Percebe-se na fala da professora a descrença em relação à ação educativa, 

como se não houvesse possibilidade de mudança do processo em si, muito 

menos da postura dos estudantes em questão.  

 Geralmente no decorrer da aula os adolescentes vão sendo levados 

de volta ao espaço de convivência, poucos ficam até o final do horário de 

aula.  

Ao verificar alguns cadernos ao final da aula vimos que o que eles 

fazem são desenhos, de morte, de revolveres, facas, caveiras, mulheres 

despidas, ao invés de copiarem o conteúdo aplicado.  

Os profissionais de educação por sua vez, usam práticas tradicionais, 

sem nenhum atrativo. Não sãolevadas em consideração as realidades dos 

sujeitos, as propostas não visam uma possibilidade de reflexão, assim, eles 

cumprem apenas com a obrigação de irem à sala de aula, não importando se 

aprendem alguma coisa ou não. 

No sistema socioeducativo é preciso compreender a educação como 

algo que vai muito além de um cumprimento de lei, ela precisa ser dada de 

fato e de direito, como prevê a Lei 8.069/90 ECA (Artigo 53). “(...) a criança e 

o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de 

sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho” (BRASIL, 1990).  
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Na realidade da unidade as atividades pedagógicas são 

apresentadascomo atividades comuns, sem valorizar as especificidades, não 

levando em consideração as condições dos sujeitos nela inseridos e sua 

singularidade.  
 

(...) a educação como direito parte do reconhecimento de que o saber 
sistemático é mais do que uma importante herança cultural, pois permite 
ao cidadão tornar-se capaz de se apossar de padrões cognitivos e 
formativos pelos quais tem maiores possibilidades de participar dos 
destinos de sua sociedade e colaborar na sua transformação. (CURY, 
2002.p. 76). 

 

Para tanto, os adolescentes cumprindo medida de internação 

necessitam de atenção diferenciada no tocante à educação, de forma a 

possibilitar um sentido para a educação, permitindo um novo olhar, capaz de 

promover uma educação libertadora. Pois a partir do levantamento teórico e 

da vivência em campo compreendi que os adolescentes em conflitos com a 

lei em sua maioria advêm de famílias muito pobres, sem estrutura familiar, de 

pais viciados em drogas, ausência do pai (por morte, prisão ou abandono) 

alguns casos com a ausência também da mãe, um grande númerode 

adolescentes criados pelos avós, e um número pequeno, mas considerável, 

de situação de rua, situação geralmente ligada ao vício de drogas. 
 

VIDAS BANALIZADAS 
 

Para esse caso de rua posso narrar a história de vida e morte de um 

adolescente que vou usar apenas a sigla do seu nome, L. C., um adolescente 

que entre tantos na unidade foi o que mais me marcou durante a vivência 

enquanto agente na unidade.  

Nessa vivência na unidade na de Caruaruhouve um adolescente que 

representa a dor e a angústia de tantos outros que sem opção cometem 

delitos e a punição é a chance de ter suas necessidades básicas atendidas. 

L. C. foi abandonado pela mãe ainda bebê, o pai ficou com ele, mas 

ao se casar novamente a nova companheira não aceitava a criança, que foi 

tolerada até crescer um pouco, L.C. relatou que desde muito pequeno vivia a 

maior parte dos dias na rua, que só voltava para casa à noite momento em 
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queo pai retornava do trabalho, que mais ou menos com cinco ou seis anos 

já vivia praticamente em situação total de rua, que por volta dos sete anos 

viciou-se em cola e tine, que a partir disso a madrasta não o aceitava mais 

em casa, alegando que ele seria um mau exemplo para os seus filhos 

menores, ele contou que às vezes cheirava cola para esquecer a fome, que a 

partir desse abandono total muitas vezes roubava para se alimentar, que 

quando era entregue ao Conselho Tutelar e era levado para casa o seu pai o 

aceitava por alguns dias e pelo desafeto e exclusão voltava às ruas 

novamente.    

Quanto passou dos doze anos ele foi interno para cumprir medida 

socioeducativa, e na unidade ele disse que teve suas necessidades 

atendidas e por isso quando foi liberado e mais uma vez deixado pela família 

nas ruas vivia cometendo delito para ser novamente interno.Foi levado pelo 

Conselho Tutelar para um espaço para dependentes químicos, mas segundo 

ele não conseguia se livrar do vício. Quando estava na terceira internação foi 

que o conheci, ele tinha quinze anos, havia sido tatuado no antebraço por 

outros internos com o número do Artigo do código Penal 157, que é para os 

crimes de furto, ele contou que o tatuaram dizendo que ele seria mais 

respeitado entre os internos.  

Conversava sempre com ele, sempre na tentativa de levá-lo à 

reflexão dos seus atos e suas consequências, ele contou que nunca havia 

frequentado a escola antes da primeira internação, dizia que queria aprender 

a ler, mas que não conseguia se concentrar na aula, que o fato de estar 

privado de liberdade o angustiava um pouco, mas que para ele era melhor 

que está nas ruas, pelo menos na unidade tinha cama, comida e um lugar 

para ficar, gostava muito de ouvir música e na rua não tinha nada disso.  

O questionei sobre o fato de não ter estudado, se ele sentia falta? 

Ele disse que só sentia por não ter aprendido ler, que a escolarização em si 

para ele não importava, pois sabia que não tinha futuro para ele, que jamais 

sairia da “vida errada”.  

Ele tinha repulsa ao toque, não gostava que ninguém o abraçasse, 

apenas eu e outra agente que sempre conversava com ele e como eu o 

reprendia quando tinha mau comportamento, podíamos tocá-lo, ele segurava 



- 130 - 
 

nas nossas mãos, pedia para o adotarmos e sempre nos tratava com muito 

respeito.  

Certo dia ele estava esperando a visita dos conselheiros tutelares de 

sua cidade, fui até a janela do alojamento avisar que eles tiveram um 

imprevisto e não iriam naquele dia, os demais adolescentes estavam com 

suas visitas, um deles o chamou e ele disse; “não me atrapalhe, eu tô com 

minha visita”, naquele momento percebi o quão angustiante era para ele 

durante três dias na semana presenciar os outros adolescentes recebendo 

visita e ele não tinha ninguém para visitá-lo.  

L. C. foi liberado após um ano de medida, o acompanhei à casa de 

seu pai na cidade de Agrestina, como ele não sabia ensinar ao condutor 

onde era a casa o levamos ao Conselho Tutelar da cidade, que nos 

acompanhou à casa do pai, não havia ninguém em casa, o deixamos então 

aos cuidados dos conselheiros, o pai não o aceitou, soubemos que foi 

deixado aos cuidados de uma tia, pouco tempo depois foi para as ruas de 

novo. Três meses depois foi recolhido à FUNASE e morto em uma rebelião. 

Após ser gravemente ferido na rebelião ele passou pouco mais de dois 

meses no hospital e nunca recebeu a visita de um parente, sempre aos 

cuidados de agentes socioeducativos até sua morte.  

Podemos perceber na história desse adolescente tantas coisas que 

foram banalizadas, a vida dele em si foi posta como algo sem nenhum valor, 

e a partir desses fatos ocorridos é possível entender que há a necessidade 

de olhar cada realidade em sua singularidade para que seja realizada uma 

ressocialização de fato, e para que isso seja possível a educação precisa ter 

um lugar de destaque e possa realmente fazer sentido. 

Diante da história do adolescente L. C.pode-se analisar o quanto é 

importante a conscientização da importância da educação no sistema 

socioeducativo como uma possibilidade de transformação. Porque é difícil 

entender como um jovem nessa situação poderia ver sentido na educação, 

quando foi abandonado mais de uma vez, excluído do seio da família e 

jogado à própria sorte.  

O que se passa na cabeça de um adolescente que chega à dura 

conclusão que para ter direito ao que já é assegurado por lei, como moradia, 

alimentação, educação, “lazer”, entre outros, deveria infringir a lei? Assim, 
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cometendo delitos pelos quais seria punido, e nessa punição ele teria 

garantido o que já lhe seria direito, essa contradição é covarde e quando se 

trata de uma criança chega a ser cruel.  

Outra história de vida que chama bastante atenção é a do 

adolescente L. F. um adolescente de catorze anos que presenciou o 

assassinato do pai aos dez anos dentro da “boca de fumo”, a qual segundo 

ele foi a herança que o seu pai lhe deixou, a mãe completamente viciada em 

drogas deixou que L. F. na ocasião ainda criança continuasse o “negócio”, 

sendo o mesmo apreendido por ato infracional de tráfico de drogas, recolhido 

a uma unidade da cidade do Recife, transferido à unidade de Caruaru por 

tentativa de homicídio de um companheiro de alojamento. L. F. tomava fortes 

medicamentos de uso controlado e quando não fazia uso dos mesmos ficava 

completamente agressivo. Ele passou mais ou menos oito meses na unidade 

de Caruaru, foi transferido para a unidade de Abreu e Lima pela participação 

na rebelião de maio de dois mil e quinze que deixou um saldo de três mortos 

e doze feridos graves, aproximadamente dois meses depois ele foi morto por 

meio de choque elétrico pelos companheiros de alojamento.  

Durante o tempo em que L. F. esteve em Caruaru sua mãe o visitou 

poucas vezes, chegando ao local sempre apresentando sintomas de uso de 

entorpecentes, não levavalanche, roupa, calçado ou qualquer outro item de 

necessidade do mesmo.  

L. F. foi matriculado na escola da unidade, mas dificilmente 

frequentava, dizia sempre que sua cabeça não dava para aprender nada e 

que se não havia estudado fora, também não iria estudar dentro da unidade. 

Falou certa vez: “pra que estudar? Lá no mundão não tem lugar pra bandido 

não”. (L. F. em conversa informal). Essa desesperança era muito comum na 

sua fala e ele apresentava sempre muita tristeza na fala e no olhar.  

Diante da história de L. F. é possível perceber que o que algumas 

famílias deixam como legado para suas crianças é o desamor, a 

desesperança, o vício e a ilegalidade. É complicado para um jovem nessa 

situação ver algum sentido para a vida, ver a educação como possibilidade 

de mudança é quase impossível, visto que um adolescente nessa situação 

acredita e vive numa realidade de exclusão, de não pertencimento à 
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sociedade onde sua única opção pode ser dar continuidade ao que lhe foi 

oferecido pela família como seu lugar no mundo, às margens.  

É notável que a educação brasileira necessita ser reavaliada e a 

educação no sistema socioeducativo precisa ser repensada, visto que uma 

educação pré-definida não atende às necessidades de seres em formação 

que está em conflito com a lei, e que afastado do meio familiar para 

cumprimento de medida de internação sua educação de forma geral passa a 

ser de total responsabilidade do Estado, por isso é preciso ensinar muito 

mais do que o conteúdo escolar, precisa ser uma educação carregada de 

oportunidades, de respeito ao outro, de respeito às diferenças, de mudanças 

de atitudes e principalmente de possibilidades de uma transformação capaz 

de promover a reflexão em relação às atitudes dos mesmos, tomando por 

base sempre a realidade de cada sujeito e suas necessidades.  

Para Cury (2002), “o acesso à educação é também um meio de 

abertura que dá ao indivíduo uma chave de autoconstrução e de se 

reconhecer como capaz de opções”. Por isso há a importância de apresentar 

a educação socioeducativa como uma nova oportunidade, como uma chave 

de autoconstrução que permita esse reconhecimento do sujeito, enquanto ser 

social, como parte integrante da sociedade, como condição para a qualidade 

de vida. Assim como consta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (BRASIL, 1996). Onde a educação aparece como possibilidade de 

pleno desenvolvimento e capaz de promover o exercício da cidadania.  
 

(...) Art. 2 – A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996). 

 

E é pelo fato de o adolescente em conflito com a lei está sob o poder 

do Estado que cabe a ele promover uma educação que vai além do ensino 

de conteúdo escolar, é preciso uma formação do adolescente enquanto 

sujeito de direito, enquanto ser que é parte integrante de uma sociedade, que 

como todointegrante possui direitos e deveres.  
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Então a educação como direito do adolescente e dever do Estado 

precisa ser diferenciada, precisa garantir mais que uma formação escolar, 

uma formação cidadã e de fato transformadora.  

Quando comecei trabalhar na unidade no inicio de dois mil e catorze 

eram desenvolvidas diversas atividades com os internos, eles faziam pintura 

em pano de prato, artesanato com miçangas, tapetes de fuxico, pinturas em 

quadros. Também tinham aula de instrumentos musicais, a partir dessas 

aulas se apresentavam em eventos na unidade, participavam diariamente de 

curso de costura que lhes preparavam na prática, havia torneios de futebol e 

o banho de sol que é ainda feito nos dias em que eles não recebem visitas, 

segunda, terça, quinta e sexta feira. Os produtos das atividades, os de 

artesanato e de costura eram levados para à venda e uma parte era entregue 

às famílias dos socioeducandos para as necessidades dos mesmos que não 

são atendidas pela unidade.  

Aos poucos as atividades foram sendo reduzidas, as aulas de 

costura eram dadas esporadicamente, as de informática passava um período 

sem aula, retornava até que em outubro de dois mil e dezesseis em uma 

rebelião os adolescentes queimaram os dezesseis computadores, as mesas 

e todos os acessórios, a partir dessa data a unidade não recebeu 

computadores novos.  

No ano vigente houve uma rebelião na madrugada do dia oito para 

nove de julho, onde fugiram sete adolescentes, os que não conseguiram fugir 

promoveram a quebra de todo o material de apoio da unidade, da cozinha da 

administração, das salas de aula regular, da sala de costura e sala de 

professores. Todo o material da sala de aula foi reposto imediatamente, as 

máquinas de costura e acessórios ainda não, a sala de aula regula está em 

funcionamento.  

A partir do mês de setembro o Ministério Público de Pernambuco 

determinou que os adolescentes devem ter acesso a alguns cursos 

profissionalizantes oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI), os adolescentes que foram inscritos são conduzidos ao 

SENAI diariamente para o curso de pedreiro, a principio eram quatro, dois 

fugiram, os outros dois continuam frequentando e apresentam bastante 

interesse em dar continuidade. Para atender a um número maior de 
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adolescentes iniciou na primeira semana de outubro na própria unidade da 

FUNASE o curso de Eletricista predial, também ofertado pelo SENAI, o curso 

atende a vinte adolescentes pela manhã no turno da tarde, alternando de 

acordo com seus horários de aula regular, alguns adolescentes desistiram 

nos primeiros dias de aula e foram substituídos por outros que se 

interessaram. A aula regular continua atendendo os mesmos horários, nos 

dias em que não há visita dos familiares e ocorre dentro de um cronograma 

que não permita que os adolescentes que tem problema de convivência não 

se encontrem para que não ocorra agressão, tumulto ou até mesmo morte.  

A partir do que foi colocado pode-se perceber o quanto o ambiente é 

conflituoso, o quanto é importante trabalhar de forma a atender às 

necessidades, garantir os direitos, promover os deveres, mas a priori o que 

precisa ser atendida é a segurança dos adolescentes. Para tanto, a 

perspectiva é de que o processo educativo só se dará quando a integridade 

física estiver garantida, logo, a medida protetiva supera as demais 

necessidades.  

Na realidade atual a ação punitiva é aplicada à falta da ação 

preventiva, os jovens em conflito com a lei são retirados do meio social, são 

colocados à margem (leia-se unidades de internação) e após cumprirem sua 

“pena” são reinseridas no meio social do mesmo jeito que saíram, eu diria 

que aindaem situação pior. Sem incentivos à reflexão, sem conteúdo 

atitudinal e sem perspectiva nenhuma de crescimento enquanto ser humano. 

Em contrapartida o meio social os recebe estagnado, sem mudanças, sem 

possibilidades e os remete à reincidência da prática de delitos e 

consequentemente à medida socioeducativa.   
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O direito à educação no sistema socioeducativo implica em 

assegurar o que está previsto em lei, no entanto, não assegura à efetividade 

da ação educativa capaz de promover à reflexão que pode levar os sujeitos 

inseridos nesse contexto à mudança de atitudes.  

Para tanto, se faz necessário a mudança nas práticas pedagógicas e 

no olhar em relação à importância da educação, para que os adolescentes 
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privados de liberdade possam enxergar as possibilidades libertadoras do ser, 

enquanto atores sociais que podem e devem ser reinseridos na sociedade, 

tendo garantido o seu espaço.  

No entanto, a perspectiva de mudança da realidade do sujeito só se 

dará se o processo educativo tiver sentido para os adolescentes em privação 

de liberdade, sendo a educação um instrumento fundamental para o 

desenvolvimento humano, a partir desse contato elementar o ser não volta 

mais ao estado anterior, e essa transformação para jovens que em sua 

maioria convivem com as incertezas e a falta de acesso aos direitos 

fundamentais pode ser a forma mais adequada para o inicio da autonomia e 

da dignidade humana.  

Dentro da realidade vivenciada na unidade observada e a partir do 

olhar de pedagoga em formação é possível compreender o quanto é 

necessário mudar a visão em relação à educação no sistema socioeducativo, 

das práticas utilizadas e da perspectiva de que esse processo precisa 

atender a formação do ser, para a convivência social, da cidadania, do 

conhecimento cognitivo e da formação humana. 

Para tanto, é necessário que os adolescentes sejam atendidos na 

sua singularidade, seja respeitado o conhecimento que o sujeito já possui 

que seja observada a sua realidade e que o processo educativo tenha a 

importância de promotor de transformação capaz de dar sentido à vida, 

contribuindo assim para a ressocialização.  

Diante da educação como direito subjetivo é possível concluir que a 

educação é capaz de promover mudanças e contribuir significativamente 

para a formação libertadora do sujeito. No entanto no Centro de Atendimento 

Socioeducativo (CASE) em Caruaru – PE esta é uma realidade que precisa 

ser reavaliada, as práticas pedagógicas devem primar pela formação do 

sujeito, atendendo as necessidades e especificidades para que assim se 

possa mudar a visão em relação à educação e possa de fato ser realizado 

um trabalho com resultados, os tornando sujeitos emancipados e capazes de 

agir na sua realidade, transformando-a.  

A pesquisa teve na minha formação um relevante papel, pois trata de 

uma problemática real e bem próxima, enquanto estudante de pedagogia me 

oportunizou outra visão de uma vivência no campo onde a educação está 
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inserida, mas não se destaca pelo fato de os profissionais, inclusive os de 

educação, estarem mais preocupados com a segurança e com o 

cumprimento da medida socioeducativa em si. 

Entendo que a educação em si não resolveria toda a problemática do 

sistema socioeducativo, mas se for dada a importância adequada à mesma 

pode-se iniciar um processo de transformação e ser trilhado um novo 

caminho cheio de oportunidades e resultados positivos.  

Compreendo assim que é de extrema importância ter esse olhar mais 

crítico em relação ao papel da educação, para que se tenha a consciência 

que a educação se não pode mudar o mundo, com certeza pode fazê-lo 

melhor.  

Assim cada um precisa fazer o seu papel, pois quando a família, a 

comunidade, a sociedade e o poder público não cumprem o seu papel 

entram em cena as medidas socioeducativas.  
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CAPÍTULO 5 
 

A EDUCAÇÃO POPULAR REFERENTE ÀS 

PRÁTICAS FEMINISTAS EM UMA 

ORGANIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SOCIAIS 
  

Mylena S. Torres Silva21 

Marcela Ferreira da Silva22 

Tânia Maria Goretti Donato Bazante23 
 

INTRODUÇÃO 
 

O movimento feminista em sua trajetória de luta, busca a 

emancipação da mulher, visando alcançar os mesmos direitos que os 

homens possuem e as mesmas oportunidades de trabalho sem distinção 

salarial. Apesar de toda essa luta, muitas mulheres ainda sofrem com a 

repressão patriarcal. Ainda há muitos casos de agressão contra as mulheres, 

e em diferentes tipos como a agressão verbal, física, patrimonial, psicológica, 

e nos casos mais extremos, o feminicídeo. E vale reforçar que essas 

situações ocorrem com mais frequência do que se pode imaginar. 

Examinando esses aspectos, é de suma importância que se trabalhe e se 

desenvolvam práticas que atuem no combate à violência contra a mulher. 

                                                           
21 Estudante do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal de 
Pernambuco – Centro Acadêmico do Agreste. http://lattes.cnpq.br/5920672634812412. 
22Estudante do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal de 
Pernambuco – Centro Acadêmico do Agreste. http://lattes.cnpq.br/5392947180236863  
23 Doutora em Educação pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Mestre em 
Educação pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Pedagoga pela UFPE. 
Professora Adjunta da UFPE no Centro Acadêmico do Agreste/Núcleo de Formação 
Docente (CAA/NFD) e do Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e 
Matemática (PPGECM/UFPE/CAA). Integrante do Laboratório de Pesquisa em Políticas 
Públicas, Currículo e Docência (LAPPUC/CNPq), coordenando a Linha de Educação 
Inclusiva, Direitos Humanos e relações étnico-raciais. Integrante do grupo de Pesquisa 
Educação, Inclusão Social e Direito Humanos (GPEISDH/ CNPq). 
http://lattes.cnpq.br/2283602616022619. 

http://lattes.cnpq.br/5392947180236863
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Considerando a realidade do brasilileira, segundo um artigo de Sudré 

e Cocolo, publicado na revista eletrônica da Unifesp, O Brasil é o 5° país no 

ranking de violência contra a mulher. Essa realidade é decorrente da 

influência da cultura patriarcal e machista que ainda é reproduzida 

diariamente por diversas pessoas, até mesmo por aquelas de opinião pública. 

Desse modo, podemos dizer que a sociedade é um reflexo desses discursos 

preconceituosos e misóginos que inflamam a violência contra a mulher.  

Tendo em vista essa crescente violência contra a mulher, é 

importante que mulheres em situação de violência tenham um acolhimento 

especial. Atualmente muitas mulheres se encontram em situação de 

vulnerabilidade e muitas, ainda, não sabem onde procurar ajuda por não ter 

informação ou orientação para denunciar o autor da violência. Também é 

preciso considerar que muitas mulheres sofrem violência e não conseguem 

identificar, pois foram condicionadas a serem submissas e aceitar o 

tratamento que lhe é dado dentro de um relacionamento, que por diversas 

vezes é abusivo e evolui para as várias práticas de violência.  

Frente a essa realidade percebe-se o quanto é necessário que sejam 

implementadas políticas públicas no combate a violência que tem se tornado 

crescente em vários lugares do nosso país e uma das ferramentas que 

podemos utilizar para esse enfrentamento é a educação.  

Na esteira dessas reflexões pontuamos o quanto as práticas 

educativas, podem estabelecer e fortalecer a luta pelos direitos das mulheres, 

abrindo cada vez mais o espaço para o diálogo acerca dessa temática. A 

partir de práticas educativas, comprometidas com as práticas feministas, 

acreditamos que é possível disseminar e ampliar essa discussão, 

assegurando o lugar de fala às mulheres silenciadas durante tantos anos, 

para que essa luta e esse lugar se efetive a vida pautada no  princípio da 

igualdade capaz de legitimar políticas de asseguramento dos direitos delas 

para o enfrentamento e superação das situações de violência, o que vai nos 

evidenciando o quanto a informação e o acolhimento precisam se configurar, 

cada vez mais, como instrumentos para sua luta. 

Considerando esses aspectos, ao afirmar que a educação é uma 

ferramenta importante transformadora, libertadora e emancipatória, também 

estabelecemos essa ideia força para o fortalecimento do lugar das mulheres 
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e de seus saberes, elementos que serão potencializados a partir das praticas 

educativa e de práticas feministas em andanças emancipatórias. Dessa 

forma, a concepção educação é a que se localiza na centralidade da 

dimensão popular, desafiando e promovendo a interlocução entre os espaços 

de produção de saberes, muna mística que rompe com a lógica de um 

ambiente escolar enquanto uma prática institucional que aprisiona pessoas, 

corpos e coisas. Segue por um caminho diferente, aquele que se expande 

enquanto processo formativo de força social e política, atingindo várias 

esferas da sociedade, o estreito e pertencente diálogo com os movimentos 

sociais. 

Levando em consideração essa problemática, trataremos nesse 

artigo de situações vivenciadas durante nosso exercício de pesquisa no 

Centro de Referência da Mulher Maria Bonita, localizado no município de 

Caruaru. Em nossa ida a campo, buscamos responder questão 

problematizadoras: quais são as práticas de educação popular utilizada pela 

organização e suas influências feministas? Tendo como objetivo geral da 

pesquisa o desejo de estudar as principais práticas de educação popular 

feministas em projetos de enfrentamento da violência contra a mulher e como 

objetivos específicos: identificar as principais práticas de educação popular 

desenvolvidas pela organização; sistematizar algumas discussões sobre o 

feminismo e refletir o contexto da violência contra a mulher e a lei que 

assegura sua proteção. 

A partir desses pontos, seguimos nossos estudos e investigação, na 

busca de responder nossos questionamentos, analisando e acompanhando o 

trabalho da equipe do Centro de Referência da Mulher Maria Bonita que 

atende a mulheres do município de Caruaru e algumas cidades vizinhas. 

 

A EDUCAÇÃO POPULAR - Diálogo, problematização e 

liberdade 
 

A sociedade capitalista incorporou a divisão de classes, tornando 

assim a educação elitista, incorporando um formato pensado para a classe 

dominante, com conteúdos que favoreciam apenas as classes hegemônicas. 

Tendo em vista essas concepções a educação popular é uma prática de 
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formação humana crítica e emancipadora, que surge dentro da teoria crítica 

como forma de educação igualitária que estimula a reflexão e interpretação 

crítica da sociedade, que podem orientar ações individuais e dessa forma 

transformar a realidade que o sujeito está inserido. Inspiradas em Freire 

compreendemos que, 
 

Críticos seremos verdadeiros, se vivermos a plenitude da praxis. Isto é, 
se a nossa ação involucra uma crítica reflexão que, organizando cada 
vez o pensar, nos leva a superar um conhecimento estritamente ingénuo 
da realidade. Esta precisa alcançar um nível superior, com que os 
homens cheguem à razão da realidade. Mas isto exige um pensar 
constante que não pode ser negado às massas populares, se o objetivo 
visado é a libertação. (Freire, 2009, p. 182-183) 

 

Ela nasce no Brasil nos anos 1950 e 1960, com base no movimento 

de cultura popular, mas apenas em 1980 ela entra nas instituições públicas 

através de professores que são adeptos a essa concepção de educação. 

A educação popular se preocupa com o sujeito e por isso suas 

estratégias são de saber quem ele é e como está inserido no contexto social. 

Ela está presente em ambientes formais e não formais, ou seja, dentro e fora 

do ambiente escolar, buscando dialogar com as várias culturas presentes na 

sociedade. 

Para Freire (2009, 2020) Essa concepção de educação se fortalece a 

partir de uma pedagogia que estabelece a relação com o mundo a partir de 

uma prática libertadora e pautada na esperança do ser mais. No fio desse 

pensamento, esse pensamento nos traz o quanto os saberes 

científicos/escolares precisam dialogar com os saberes do cotidiano, 

reconhecendo o chão das lutas e a história das gentes. O que implica 

compreender a educação popular como vivência de processos formativos 

através de troca de experiências, onde a professora e o professor rompem 

com a ideia de ser a pessoa que detém o saber, constroem uma relação 

educativa em que,  
 
a “educação problematizadora”, pela sua capacidade de conscientização 
(a consciência crítica político-social) e por meio da dialogicidade como 
prática da liberdade, lança as bases de uma pedagogia da autonomia 
que representa em si, como é reconhecido, uma condição importante 
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para a emancipação dos sujeitos. (ARAÚJO; FERNANDES; ARAÚJO, 
2021, p. 5) 
 

Nessa direção, temos uma relação pedagógica pautada no diálogo 

como caminho onde o saber é comunicação que rompe com a cultura do 

silêncio. As produções desses saberes se compõem num ritmo que traz, 

como compasso, a socialização situada no movimento em que  as pessoas 

enquanto ensinantes e aprendentes, estabelecem as andanças do exercício 

da participação e do fortalecimento da autonomia. (FREIRE, 2000) 

A educação popular em sua parte constitutiva dos movimentos 

sociais evidencia a força das lutas populares por educação pública e seus 

processos enquanto experiências que não se reconhecem fora do chão dos 

próprios movimentos sociais, lugar do protagonismo dos atores que 

produzem essa história embebida de esperança, visto que, 
 

Pensar que a esperança sozinha transforma o mundo e atuar movido por 
tal ingenuidade é um modo excelente de tombar na desesperança, no 
pessimismo, no fatalismo. Mas, prescindir da esperança na luta para 
melhorar o mundo, como se a luta se pudesse reduzir a atos calculados 
apenas, à pura cientificidade, é frívola ilusão. Prescindir da esperança 
que se funda também na verdade como na qualidade ética da luta é 
negar a ela um dos seus suportes fundamentais. O essencial como digo 
mais adiante no corpo desta Pedagogia da esperança, é que ela, 
enquanto necessidade ontológica, precisa de ancorar-se na prática. 
Enquanto necessidade ontológica a esperança precisa da prática para 
tornar-se concretude histórica, É por isso que não há esperança na pura 
espera, nem tampouco se alcança o que se espera na espera pura, que 
vira, assim, espera vã. (FREIRE, 2020, p. 15) 

 

Desse modo, compreendemos que a educação popular está 

diretamente voltada a práticas reflexivas, coletivas e emancipatórias, visando 

à formação da pessoa humana, onde a pessoa se identifica e de acordo com 

a sua realidade e com os seus saberes se afirma no mundo. As práticas da 

educação popular, dentro dos movimentos sociais, fortalecem ainda mais as 

lutas que tem em comum, pois através dessas práticas é possível vivenciar o 

diálogo e o compartilhamento de ideias posicionamentos, numa luta que 

busca a concretização políticas libertadoras e emancipatórias. (ARAÚJO; 

FERNANDES; ARAÚJO, 2021) 
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HISTÓRIA DO FEMINISMO – dialogando brevemente a 

partir de alguns elementos de compreensão 
 

No Brasil esse movimento começou a ganhar força através da 

imprensa, onde mulheres feministas representavam o grupo por meio de 

produções, além de estarem situadas na indústria onde ganharam visibilidade 

por lutarem pelos seus direitos trabalhistas e também pelo direito ao voto.  

Foi então que no século XX várias organizações feministas 

socialistas na América Latina, já existentes, ganharam visibilidade ao 

sucederem os demais movimentos da classe popular na luta pelos seus 

direitos. No Brasil, um dos nomes que merecem destaque é o de Leonilda 

Daltro, que criou o Partido Republicano Feminista na Bahia. Esse partido 

tinha como objetivo a mobilização de mulheres na luta sufragista. Outro 

destaque se faz a Associação de Feminista em São Paulo, essa era 

embasada no anarquismo e era voltado para as mulheres operarias. Ambas 

foram muito importantes para o movimento.  

Foi no golpe militar de 1964 que o movimento foi silenciado, 

juntamente com os demais movimentos populares. E em 1970 o grupo de 

mulheres burguesas foi importante para esse momento, pois foram utilizadas 

como massa de manobra pelos militares. A partir desse período se deu início 

mais uma fase do feminismo. 

O feminismo também enfrentou, e ainda continua enfrentando, a luta 

para que as mulheres consigam o seu espaço no mercado de trabalho. Como 

diz Matos (1997):    
 

No âmbito da temática do trabalho feminino, procurou-se resgatar as 
múltiplas estratégias e resistências criadas e recriadas pelas mulheres no 
cotidiano, bem como sua capacidade de explorar as inconsistências ou 
incoerências dos sistemas sociais e políticos para encontrar brechas 
através das quais pudessem se expressar ou, ao menos, sobreviver. 
(MATOS, 1997, p. 285).   

 

Através das lutas do movimento feminista, as mulheres conquistaram 

o seus direitos no mercado de trabalho. Isso foi possível por conta da luta, 

inicialmente, das mulheres que trabalhavam na indústria, pois ao perceber 

que os seus salários eram desiguais e seus direitos trabalhistas eram 
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negados, elas começaram a luta para que as mulheres pudessem ter seus 

direitos assegurados e receber salários justos. Outro fator importante foi à 

inserção das mulheres na esfera acadêmica, pois anteriormente apenas os 

homens tinham direito à educação e com a luta das mulheres essa realidade 

foi sendo transformada. 

Como diz a autora:   
 

Um primeiro fator seria a maior presença feminina no mercado de 
trabalho, inclusive nas universidades, conjugada à expansão da luta das 
mulheres pela igualdade de direitos e pela liberdade, numa conquista do 
espaço público que derivou da afirmação dos movimentos feministas. 
(MATOS, 1997. p. 282). 

 

O primeiro momento do feminismo ainda vem marcado pelo 

conservadorismo sexual da época, causado pelas divisões de gênero que se 

afirmam e reproduzem através dos estereótipos de gênero que estão 

implicados na sociedade. Com a modernização, o movimento vem ganhando 

novos espaços e quebrando paradigmas sociais que tem influência do 

machismo reproduzido em diversas camadas da sociedade. No Brasil, essa 

modernização acontece em 1968, onde podemos apontar novas experiências 

que entram em conflito com as tradições sociais. Costa (2005) vem dizer que 

as experiências que motivaram essa mudança no feminismo são: 
 

Os comportamentos afetivos e sexuais, o acesso ao recurso das terapias 
psicológicas e da psicanálise, a derrota da luta armada e o sentido da 
elaboração política e pessoal desta derrota para as mulheres, as novas 
experiências cotidianas que entraram em conflito com o padrão e 
hierarquias de gênero. (COSTA, 2005, p. 57). 

 

De fato, essas experiências ditas por Costa (2005) anteriormente 

foram o ponto de partida para que o feminismo tomasse novas proporções e 

conseguisse alcançar um novo espaço na luta pelos direitos das mulheres, 

onde foi possível conquistar também uma visibilidade para os 

comportamentos afetivos e sexuais que até então eram totalmente 

silenciados.  

Vemos que através da luta do feminismo, nós mulheres conseguimos 

ter nossos direitos sociais garantidos, porém ainda existem algumas barreiras 
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que precisam ser superadas, pois a sociedade ainda carrega reflexões do 

patriarcado e ainda é possível ver discursos e atitudes machistas sendo 

reproduzidas em várias camadas sociais.  

Desta forma, a luta do movimento feminista ainda continua sendo se 

suma importância, para que os direitos das mulheres não venham a ser 

invisibilizadas e para que se possa ter engajamento no enfrentamento à 

violência que muitas ainda continuando sofrendo de forma silenciosa. Sendo 

assim, é necessário se trabalhar as práticas feministas no contexto da 

educação dentro e fora do ambiente escolar, porque por meio desse discurso 

pode-se contribuir com a conscientização dos sujeitos acerca do 

enfrentamento das desigualdades e da violência contra a mulher. 
 

A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E A LEI MARIA DA 

PENHA 
 

Quando se fala a respeito da violência é importante saber o que ela 

significa. Violência é todo tipo de agressão física, psicológica ou intelectual 

que venha àconstranger determinada pessoa e submeta a mesma a fazer 

aquilo que não é de sua vontade ou que seja uma forma de punição por não 

cumprimento do desejo de terceiros. 

Teles e Melo (2002) vem dizer que: 
 

Violência, em seu significado frequente, quer dizer uso da força física, 
psicológica ou intelectual para obrigar outra pessoa a fazer algo que não 
está com vontade; [...] É um meio de coagir, de submeter outrem a seu 
domínio, é uma violação dos direitos essenciais do ser humano. (TELES, 
MELO 2002, p. 9).    

 

De fato, o significado de violência que as autoras trazem se reflete, 

especificamente, na violência contra a mulher. Muitas mulheres estão ou já 

estiveram em situação de violência, o que nos leva a refletir acerca das 

medidas que podem ser tomadas para proteger essas mulheres. Além de 

caracterizarmos o que é violência, precisamos fazer um recorte a respeito 

dos tipos de violência sofridos por muitas mulheres, são eles: violência física, 

psicológica, patrimonial, moral e sexual.  
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Violência física é quando o agressor utiliza de força para que a vítima 

faça aquilo que ela não quer e além de usar a força ele agride fisicamente 

essa mulher; violência sexual é quando o autor da violência se utiliza da força 

física, chantagem ou até mesmo suborno para obrigar a mulher a ter relações 

sexuais com ele; violência patrimonial é a retenção, subtração, destruição 

parcial ou total dos objetos pessoais. Como por exemplo, instrumentos de 

trabalho, documentos, bens, valores e direitos de recursos econômicos que 

são destinados a satisfazer as necessidades da mulher; Violência psicológica 

é aquela que causa dano emocional e diminuição da autoestima ou que 

prejudique o desenvolvimento e vise controlar as ações, comportamentos, 

crenças e decisões, se utilizando de ameaças, suborno, constrangimento, 

isolamento e perseguição e a violência moral é quando são feitas calúnias, 

difamações a respeito e injúrias a respeito da mulher. 

Esses tipos de violência estão presentes em nossa sociedade e 

segundo Teles e Melo (2002) acontecem frequentemente dentro da própria 

casa da mulher em situação de violência, onde o autor da agressão são 

membros da família. Tendo em vista o contexto de onde a violência contra a 

mulher ocorre na maioria das vezes, podemos usar o termo violência 

intrafamiliar para nos referirmos ao assunto. Porém, as autoras fazem uma 

observação a respeito, dizendo que essa terminologia abrange vários tipos de 

violência que acontecem com outras pessoas dentro da residência. Sabendo 

que as mulheres são frequentemente vítimas de violência dentro de casa, 

usar o termo “violência intrafamiliar” pode ser uma forma de invisibilizar a 

violência contra a mulher. Desta forma, podemos usar o termo violência 

doméstica familiar, uma vez que as agressões acontecem dentro do ambiente 

doméstico.  

No que diz respeito à invisibilidade da violência contra a mulher:    
 

O drama da violência contra a mulher faz parte do cotidiano das cidades, 
dos países e do mundo. É pouco comovente porque é por demais 
banalizado, tratado como algo que faz parte da vida; tão natural que não 
se pode imaginar a vida sem sua existência. É um fenômeno antigo que 
foi silenciado ao longo da história, e passou a ser desvendado há menos 
de 20 anos. (TELES, MELO, 2002. p. 5).    
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Considerando todo contexto de violência contra a mulher, o 

movimento feminista fez com que essa pauta ganhasse muita visibilidade e 

através dela e de muita luta temos hoje a Lei 11.340/2006 que é a Lei Maria 

da Penha. No ano de 2006, o então presidente da república Luiz Inácio Lula 

da Silva sancionou a Lei nº 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha. A lei 

ganhou esse nome em homenagem a uma mulher chamada Maria da Penha 

Fernandes, que morava no Ceará, ela foi agredida pelo marido durante seis 

anos e o mesmo tentou tirar a sua vida por duas vezes, deixando-a 

paraplégica na primeira tentativa. Após as tentativas de assassinato Maria da 

Penha decidiu procurar a justiça e lutou durante mais de dezenove anos para 

que fosse instituída uma lei que viesse proteger as mulheres vítimas de 

violência.  

Após tantos anos de luta, a lei foi finalmente sancionada, e ela veio 

fazer algumas alterações no código penal visando a proteção das vítimas. A 

Lei Maria da Penha traz 45 artigos, sendo 5 deles punitivos e 40 preventivos. 

Ela veio para que o agressor fosse devidamente punido pelo seu crime, pois 

nela constam os procedimentos a serem tomados mediante a situação de 

violência. 

Pasinato (2010) traz em seu artigo alguns meios de articulações que 

a Lei Maria da Penha tem para que a mulher em situação de violência possa 

denunciar e ser protegida. 
 

Diferente do que ocorre em outros países da região, a legislação 
brasileira volta-se exclusivamente para a proteção dos direitos das 
mulheres. A lei restringe a proteção aos casos de violência que ocorrem 
em ambiente doméstico (independente de vínculo familiar), nas relações 
familiares ou em relações íntimas de afeto (artigo 5º). Esta restrição tem 
pelo menos duas justificativas: serem estes os contextos e situações em 
que as mulheres mais sofrem violência; como contraposição a uma 
política criminal que coloca a proteção à família em primeiro lugar, 
deixando em segundo plano a proteção dos direitos individuais, 
permitindo desta maneira que muitos agressores de mulheres nunca 
sejam responsabilizados por seus atos. (PASINATO, 2010. p. 220)   

 

Concordamos que a Lei Maria da Penha veio para colocar em 

segurança mulheres em situação de violência dentro do ambiente doméstico, 

onde o autor da agressão é familiar ou pessoas com quem elas mantêm uma 
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relação íntima de afeto. E essa lei vem pontuar algumas medidas que foram 

tomadas por ela para que se torne efetiva. A primeira é o que diz respeito às 

medidas punitivas da Lei, trata a respeito das medidas que são tomadas, 

como por exemplo, a prisão em flagrante, a abertura do inquérito e etc. A 

segunda é onde se encontram as medidas que são utilizadas para proteger a 

integridade física e dos direitos da mulher. E por fim, o que trata a respeito da 

prevenção e das medidas educativas que serão organizadas para o 

enfrentamento e conscientização da violência contra a mulher. 

 

METODOLOGIA  
 

A abordagem metodológica utilizada neste exercício de pesquisa é a 

de modo qualitativo, onde serão analisadas as informações obtidas através 

das observações e descrições feitas durante o exercício de pesquisa. Este 

tipo de abordagem preocupa-se com as experiências de determinados grupos 

e com a compreensão de cada uma delas. As autoras Silveira e Córdova 

(2009), baseadas no que diz Minayo (2001), nos dizem que a abordagem 

qualitativa trabalha com vários significados, podendo assim ter uma relação 

mais aprofundada que não pode ser discutida através de operações 

variáveis. 

A pesquisa de campo aconteceu no Centro de Referência da Mulher 

Maria Bonita, lugar onde observamos os serviços prestados pela a equipe às 

mulheres em situação de violência e, também, o projeto intitulado de “Maria 

da Penha vai à Escola” realizado nas unidades de ensino da rede municipal 

de Caruaru. 

A investigação no referido campo foi feita durante o período de maio 

e junho do ano de 2019, com visitas uma vez a cada semana. Nos momentos 

de presença no campo foram feitas observação e diálogos, tendo como 

participantes a coordenadora e a pedagoga do Centro de Referência da 

Mulher; as/os estudantes das escolas da rede pública na qual 

acompanhamos a realização do projeto Maria da Penha vai à escola. 

Para a coleta/produção e análise de dados, utilizamo-nos da 

observação participante vivenciada nos momentos de visita ao centro e nas 

escolas que participaram do projeto; entrevista semiestruturada, que foi 
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realizada com a coordenadora do Centro de Referência da Mulher Maria 

Bonita. 

No momento, apesar de desejar a oportunidade de dialogar com as 

mulheres que estacam sendo acompanhadas pelo centro, deixamos claro 

aqui para a leitora e o leitor que essa questão é ponto de proteção e não 

pode ser exposta, motivo pelo qual não colocamos as mesmas como 

participantes da pesquisa. Além do que, se olharmos para os objetivos o que 

o centro faz para atender as necessidades dessas mulheres era o foco da 

problemática de nossa investigação. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS - dos achados a 

problemática de novas inquietações 
 

Através dos dados obtidos, foi possível identificar a existência de 

práticas de educação popular realizadas pelo Centro de Referência da 

mulher. Entre elas podemos pontuar a realização do acolhimento das 

mulheres em situação de violência para diante das informações e situação 

trazida por elas fosse possível uma ambiência que permitisse conseguir se 

expressar, e partir do seu lugar de fala, estabelecer outras agendas no 

redimensionar a visão de mundo. 

Como educação popular podemos destacar os grupos reflexivos, 

onde as mulheres compartilham suas experiências de vida, através de gestos 

e desenhos feitos por elas que elas possam externar aquilo que elas sentem. 

Outras atividades feitas são o teatro, dinâmicas, dança, desenho, fotos e etc. 

onde são feitas parcerias com professores de educação física, fotógrafos e 

outros profissionais para oferecer a essas mulheres acolhidas uma nova 

perspectiva de vida e contribuir para sua formação humana.  

Outros pontos que podemos destacar como forma de educação 

popular é o projeto Maria da Penha vai à Escola, ação que a equipe do centro 

guardava enquanto proposta partilhar informações acerca da violência contra 

mulher, como identificar uma situação de violência doméstica familiar e falar a 

respeito da lei que protege essas mulheres.  

Dialogar nas escolas sobre o que é a lei Maria da Penha e o que ela 

guarda enquanto proteção e asseguramento de direito às mulheres, evidencia 
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o compromisso com processos formativos e críticos para jovens em 

momentos da escolarização, dialogando e problematizando sobre os meios 

de denúncia, como e onde pode buscar ajuda. 

As palestras realizadas com equipe gestora e 

professoras/professores, possibilitava discutir sobre a temática de violência 

contra a mulher e as formas de acolhimento que podem ser realizadas. 

Percebemos, também, o quanto esse trabalho ainda encontra barreiras a 

serem enfrentadas porque em algumas escolas existia resistência para falar a 

respeito de questões de gênero. 

A equipe do centro trabalha na perspectiva da quebra das barreiras 

de conceitos cristalizados e urgentes de serem desconstruídos, deixando 

cada vez mais claro a importância de compartilhar esses saberes, como 

estratégia da vivência de uma cultura escolar que reconheça os marcadores 

sociais que encurralam a mulher e precisamos construir políticas de práticas 

libertadoras. 

Foi possível perceber, também, influências feministas nos discursos 

utilizados nos serviços prestados pelo Centro de Referência da mulher. Esses 

discursos são realizados durante as rodas diálogos que aconteciam pelo o 

projeto Maria da Penha vai à escola, como também nos grupos reflexivos 

realizados no acolhimento das mulheres em situação de violência.  

Dentro desses serviços, a equipe fala a respeito do contexto histórico 

do movimento feminista, como ele surgiu, quais são as lutas e quais foram as 

suas conquistas, dessa forma conscientizam os sujeitos de que a luta pelos 

direitos das mulheres é importante e contribui para uma formação crítica e 

humana, além de estimular nas mulheres, adolescentes e crianças que são 

atendidas pelos serviços o empoderamento feminino, proporcionando a elas 

uma visão de mundo com criticidade.  

Outro fator importante durante a nossa experiência em campo, foi 

poder observar e compreender um pouco mais afundo a violência contra 

mulher. Pudemos ouvir relatos de mulheres, adolescentes e crianças que já 

viveram ou vivem em situação de violência e percebemos o quanto o serviço 

de acolhimento é importante para elas. Durante o acolhimento elas têm à 

disposição advogadas, assistentes sociais e psicólogas que as acompanham 

durante o processo que elas enfrentam após denunciar seu agressor e até 
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antes, pois algumas delas procuram o Centro de Referência da Mulher para 

pedir uma orientação a respeito do que fazer.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Compreendemos que a educação popular é de suma importância 

para contribuir com a formação do saber do sujeito. Pois é por meio dela 

podemos perceber e fazer uso dos saberes trazidos a partir do chão da 

realidade de cada pessoa, podendo assim implementar a discussão com 

outras ferramentas, como foi no caso que acompanhamos que utilizava-se de 

teatro, fotografia, dança, entre outras coisas, para fazer com que os sujeitos 

compartilhem suas experiências. Além de que a educação popular pode estar 

dentro de ambientes formais e não formais o que viabiliza ainda mais essa 

troca de saberes.  

E é considerando essa acessibilidade que a educação popular nos 

traz que podemos inserir dentro dela as práticas feministas, para assim poder 

compartilhar com os sujeitos o que o feminismo busca alcançar, que é a 

emancipação das mulheres, buscando a igualdade social dentro de um 

contexto que têm influências do patriarcado e que reproduz o machismo que 

ainda está presente na cultura da sociedade. Além disso, o feminismo luta 

pelo enfrentamento a violência contra a mulher, que é um assunto emergente 

e urgente que necessita ganhar visibilidade cada vez mais para que políticas 

públicas possam ser implementadas para combater essa violência que tem 

crescido nos últimos anos.  

Por conta dessa luta muitos direitos já foram conquistados, mas 

ainda há um longo caminho a percorrer, tendo em vista a sociedade em que 

vivemos é necessário que a discussão de práticas feministas sejam levadas a 

todos os âmbitos sociais.  

Concluímos que através de tais práticas de educação popular com 

referências feministas, o trabalho do Centro de Referência da Mulher Maria 

Bonita é de suma importância para levar informação acerca do enfrentamento 

à violência contra a mulher e também no que diz respeito ao acolhimento de 

mulheres em situação de violência.  
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O estudo e a investigação no campo nos revelou que contribuir para 

a formação humana significa fortalecer práticas educativas e práticas 

feministas pautadas no exercício da reflexão e aprofundamento acerca da 

temática abordada, estimulando a criticidade como ação humana. Assim, 

será possível que essas mulheres, acolhidas pelo serviço, possam ter uma 

vida diferente e compreender que elas não estão sozinhas e podem 

recomeçar. 

Reconhecer que o enfrentamento a qualquer tipo de violência contra 

a mulher, além de fazer com que eles possam partilhar os saberes 

construídos para seus familiares e pessoas de seu convívio social, é uma das 

práticas da educação popular capaz de promover o lugar e os diversos 

saberes produzidos no processo de formação das gentes numa formação 

como processo de humanização e emancipação.  
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CAPÍTULO 6 
 

FRATERNIDADE, PRÁTICA DOCENTE E 

DIREITOS HUMANOS24 
 

Maísa dos Santos Farias 25 
 

INTRODUÇÃO 
 

A educação é a fonte primaria da formação humana, seja ela familiar 

ou escolar baseada em princípios e valores, vão constituir o que 

denominamos de humanidade. A escola tem papel fundamental nessa 

construção e o professor é o elo entre o individuo e a construção dos valores. 

A responsabilidade social atribuída ao professor se expressa na sua prática 

docente, e essa prática precisa ser pautada em valores humanos. A 

reprodução do modelo excludente em nossa sociedade reflete a 

desigualdade. “De que nos servem os títulos e honrarias, se somos 

incapazes de educar as nossas gerações e as gerações futuras priorizando a 

condição humana?” (BARROS, 2008). Como professora de História, 

estudante de Direito e integrante do grupo de estudos da UFPE sobre 

Educação, Direitos Humanos e Fraternidade Política, compreendo a 

fraternidade diretamente ligada à responsabilidade social, que se aproxima 

dos fundamentos dos direitos humanos, essencial para uma prática docente 

que prime pela democracia. É nessa perspectiva que o eixo norteador do 

nosso artigo é política e direito, os elementos que possibilitam essa prática 

docente. 

A fraternidade é um tema relativamente novo quando pensamos no 

processo de construção da civilização, surgindo inicialmente na Revolução 

                                                           
24 Artigo atualizado da publicação dos Anais do II Multiespacio Fraternidad y Sociedad San 
Miguel de Tucumán. 2010. 
25 Mestre em Educação (UFPE), Graduada em História (FAFICA), Especialista em 
Psicopedagogia. Atuou como professora formadora do Programa Projovem Campo - 
Saberes da Terra (UFPE) e no momento da escrita deste artigo era estudante de Direito da 
ASCES/UNITA e membro do grupo de pesquisa: Educação, Inclusão Social e Direitos 
Humanos – UFPE/CNPq.  
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Francesa com a tríade: Liberdade, Igualdade e Fraternidade ideário que 

representava naquele momento histórico uma nova forma de ver o mundo.  

Segundo Baggio (2008), a liberdade e igualdade nos séculos 

seguintes evoluíram a categoria política, tornando-se antagônicas e 

absorvidas como modelos de sistemas econômicos e políticos diferenciados, 

o antagonismo surgido entre esses dois ideários, teria ocorrido justamente 

pela da falta da fraternidade descaracterizando essa tríade. 

A fraternidade termina sendo ao longo do tempo interpretada por 

algumas linhas de pensamento, desconectada dessa tríade, sendo associada 

às ideais de caridade e filantropia, essas interpretações geraram seu 

afastamento do caráter político. Só a partir das comemorações do 

bicentenário da Revolução de 1789, é que alguns estudiosos começaram a 

aprofundar o tema da fraternidade, e é a partir das últimas décadas do século 

XX que historiadores começam a abordar o sentido político da fraternidade 

assumida na atualidade. 

Para Chiara Lubich (2003), é preciso enxergar a fraternidade como 

um princípio de reunião de todos os seres humanos sem às barreiras étnicas, 

políticas, ideológicas ou econômicas.  Compreendendo que a fraternidade 

renova nossos valores, influencia a ação ética dos governantes, contribuindo 

para que independente do lado em que nos encontramos, seja do ponto de 

vista político – ideológico ou econômico somos responsáveis pela a 

preservação e a ascensão da condição humana de todos, nesse sentido nos 

fala da responsabilidade política e social dos cristãos com a promoção de 

valores dignificantes para todos, e dos gestores da política governamental 

em particular Barros (2006).   
 

A fraternidade é um empenho que: favorece o desenvolvimento 
autenticamente humano do país sem isolar na incerteza do futuro as 
categorias mais facas, sem excluir outras do bem-estar, sem criar novas 
pobrezas; salvaguarda os direitos da cidadania e o acesso à própria 
cidadania, abrindo uma esperança a todos que buscam a possibilidade 
de uma vida digna em nosso país, o qual pode mostrar a própria 
grandeza oferecendo-se como pátria para quem perdeu, ajuda a 
pesquisa científica e a invenção de novas tecnologias, salvaguardando, 
ao mesmo tempo, a dignidade da pessoa humana do primeiro ao último 
instante de sua vida, fornecendo sempre as condições para que cada 
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pessoa possa exercer a própria liberdade de escolha e possa crescer 
assumindo responsabilidades. (LUBICH, 2003, p. 309-310) 

 

ANTOINE, citado por Baggio (2008), afirma que “seria preciso 

entender a fraternidade como laço universal e dotado de conteúdos fortes, 

desde que não aqueles conferidos pelo cristianismo, do qual, no entanto, eles 

provêm”.   
 

(...) ela viveu uma aventura marginal, o percurso de um rio subterrâneo, 
cujos raros afloramentos não conseguiram irrigar sozinhos, a não ser 
esporadicamente, o terreno político. Enfim, o pensamento democrático a 
respeito da fraternidade manteve-se em silencio. (BAGGIO, 2008, p.09) 

 

Alguns historiadores refletem que a ruptura dessa tríade liberdade, 

igualdade e fraternidade, levou ao surgimento de conceitos individuais 

antagônicos, onde a liberdade e a igualdade proclamadas como modelos de 

sociedade, não conseguiram cumpriram suas promessas. 
 

Com a passagem da modernidade, observamos que tanto nas 
sociedades liberais desenvolvidas sob a bandeira da liberdade se deu 
pouca atenção as questões referentes à Fraternidade, como também, os 
Estados Socialistas que centralizaram seus governos na defesa da 
igualdade, também pouca atenção dedicaram a fraternidade (BARROS, 
2006, p.74). 

 

BARROS (2006) propõe pensar na fraternidade “como uma categoria 

política que nasceu na modernidade e nela não se desenvolveu como um 

discurso teórico – filosófico em profundidade”.  Sendo para a autora o nosso 

desafio na pós-modernidade, aprofundá-lo, sem as amarras ideológicas 

tradicionais. Acrescenta ainda que talvez não seja fácil, talvez não seja difícil. 

O importante é começar aqui a levantar os argumentos da crítica pós - 

moderna que aponta para a falência dos velhos paradigmas Barros (2006). 

Uma condição essencial levantada por BAGGIO (2008), para que a 

fraternidade assuma uma dimensão adequada, é conseguir influir no modo 

como são interpretadas as categorias liberdade e igualdade. 
 

Deve-se, de fato, garantir uma interação dinâmica entre os três 
princípios, sem deixar de lado nenhum deles, em todas as esferas 
públicas: a política econômica (decisões sobre investimentos, distribuição 
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dos recursos), o legislativo e judiciário (equilíbrio dos direitos entre 
pessoas, entre pessoas e comunidades, entre comunidades) e o 
internacional (para responder às exigências das relações entre os 
Estados, bem como para enfrentar os problemas de dimensão continental 
e planetária). (BAGGIO, 2008, p.57). 

 

A Fraternidade assim relaciona-se à responsabilidade social, que é 

uma categoria política da vida democrática, nesse sentido, tanto quanto o 

ideal de liberdade e igualdade, a fraternidade deve ser exercida, ensinada, 

discutida nas diversas instituições sociais. Compreendida como instrumento 

de formação de valores humanitários, Barros (2006). 
 

EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS 
 

Ao consultarmos o dicionário Aurélio sobre o termo educação, vamos 

obter o seguinte significado: “1. Ato ou efeito de educar (se). 2. Processo de 

desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser 

humano em geral, visando sua melhor integração individual e social.” Na 

verdade, educar admite um leque de respostas, dependendo da concepção 

de cada individuo, seja política, filosófica, sociológica entre outras, a questão 

é que cada concepção vai está ligada a tempos e espaços diversos 

dificultando uma ordem para os fins da educação.  

Em cada tempo e espaço se formam novos valores a respeito dos 

fins da educação, porém é de fundamental importância os valores 

norteadores que alicercem a formação do individuo, esses valores-base 

buscam a formação de indivíduos que possam agir de acordo com a sua 

condição de pessoa humana, que é capaz de criar, transforma e transformar-

se. Esses valores humanos é que possibilitam a realização e a felicidade, são 

esses valores que permitem a convivência humana, e a incorporação desses 

valores estão refletidos na conduta desses indivíduos perante o mundo.   Por 

isso entende-se que a Educação é um ato planejado conscientemente com a 

intenção de formar humanos mais conscientes da sua existência e relação 

com os outros seres e a natureza.  
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A urgência de compreender melhor o inter-relacionamento dos seres 
humanos, assim como suas expectativas e níveis de interesse, tem 
levado nestes últimos anos a um aprofundamento radical de estudos 
éticos e morais, ressaltando deste modo uma nova e promissora 
perspectiva para o crescimento e educação das futuras gerações. (SÁ, 
2001, p.47) 

 

O modelo de educação que cada país tem está ligado ao modelo de 

sociedade que se construiu. Em um país como o Brasil com um modelo 

econômico capitalista e excludente onde se valorizam as coisas materiais e o 

consumo, é perceptível a perda de valores como solidariedade, respeito, 

tolerância e humildade, gerando relações profundamente desiguais. 

Em tempos de tantas transformações, onde um mundo em crise de 

valores se apresenta cotidianamente, parece ser a maior preocupação dos 

pais a formação de seus filhos para o mercado de trabalho, onde o interesse 

maior é galgar ascensão profissional e social revestidos de uma postura cada 

vez mais individualizada e competitiva. O ter se sobrepõe sobre o ser, e é 

através da educação que se reproduz esse modelo de sociedade, onde um 

grupo dita as regras do jogo. Para Paulo Freire essas sociedades estão 

organizadas de forma rígida e autoritária. A educação como possibilidade de 

mudança, passa a ser reprodutora de um modelo fechado de sociedade, 

onde se formam novos valores que muitas vezes não condizem com a 

formação de valores humanos. 
 

A sociedade fechada se caracteriza pela conservação do status ou 
privilégio e por desenvolver todo um sistema educacional para manter 
este estatus. Estas sociedades não são tecnológicas, são servis. Há uma 
dicotomia entre trabalho manual e o intelectual. Nessas sociedades 
nenhum pai gostaria que seus filhos fossem mecânicos se pudessem ser 
médicos, mesmo que tivessem vocação de mecânicos. (FREIRE, 1979, 
p.18) 

 

Nesse contexto fica claro o papel da educação como construtora de 

valores que priorizem a formação humana, sendo a escola o lugar de 

exercitar essa perspectiva, num processo de construção coletiva contínuo, 

onde se convive com valores e com o conhecimento, onde a formação 

desses indivíduos é percebida pelas suas atitudes e hábitos, numa constante 

ação reflexão desse agir perante o outro. 
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O tratamento de qualquer tema, certamente, deve ser abordado à partir 
da educação em valores como instrumento que afiança a aproximação da 
problemática mundial a partir dos questionamentos de valor que se 
suscita. (TUVILLA RAYO, 2004, p.117) 

 

O objetivo é educar partindo da reflexão dos valores que estão 

postos, sobre a conduta que temos conosco e com os outros. É a estreita 

relação do que falamos e a forma como agimos. Incorporar valores significa 

colocá-los em pratica na vida cotidiana, um discurso bonito não provoca 

mudanças, um ato refletido atinge a si e ao outro desencadeando uma ação 

consciente. A escola é responsável por disseminar esses valores que voltam 

para o outro espaço de construção de valores, que é a família, podendo ser 

repensados e recriados numa perspectiva mais humanizada, fazendo-se 

necessário a participação efetiva dos pais no contexto escolar.  

A escola destaca-se como lugar de convivência onde a formação em 

valores humanos deve estar presente desde a infância, às crianças tem uma 

capacidade impressionante de absorverem tudo em seu entorno e 

incorporam e disseminam as práticas apreendidas nesse conviver. “É tarefa 

de toda a sociedade fazer com que esses valores vivam e se desenvolvam. 

E, decorrente, é também tarefa da escola”. (PCNS, 2001, p.73) 

A educação é o instrumento apropriado para que seja construída 

uma sociedade que priorize a dignidade da pessoa humana, estamos 

imersos em uma crise que nos obriga a pensar e repensar nossas atitudes 

perante o mundo, e é através de uma educação que esteja alicerçada em 

valores humanos que poderemos vislumbrar a formação de uma sociedade 

mais justa e solidária. Para isso faz necessário a construção de um projeto 

pedagógico onde a responsabilidade pela formação do sujeito deve ser 

assumida de forma coletiva, uma prática pedagógica que priorize o diálogo, a 

participação democrática, onde valores como a solidariedade, o respeito ao 

outro sejam praticados diariamente e em todos os estágios de 

desenvolvimento do sujeito.  

A escola como instituição social que sistematiza os conhecimentos 

historicamente construídos pela humanidade é o local ideal para construção 

dos valores que contribuem para o individuo praticar a cidadania, sendo a 
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ruptura com a base da formação da sociedade brasileira, o grande desafio 

posto a esta instituição. 

Essa falta de valores humanitários tão presente no contexto da 

atualidade, traz de volta a necessidade do debate sobre os direitos humanos, 

surgidos como resposta às atrocidades praticadas por alguns governantes no 

mundo pós Segunda Guerra Mundial, refletindo sobre a necessidade de 

compreender que aqueles atos diziam respeito a toda a humanidade e não 

apenas a um grupo de pessoas, passando esse debate da esfera local para a 

global. 

É através de práticas educacionais que priorizam a formação do 

indivíduo a partir de valores humanitários onde os direitos humanos serão 

efetivamente defendidos coletivamente. 

Segundo Bittar, precisamos lutar pela ampliação dos direitos 

humanos para que atinja a todos e todas, sendo necessário:  
 

(...) em primeiro lugar, a necessidade de ampliação, divulgação e 
conscientização em torno de uma cultura dos direitos humanos, 
socialmente necessária; em segundo lugar, a necessidade de 
qualificação do debate e da pesquisa sobre educação e metodologia em 
direitos humanos no Brasil, academicamente relevante e 
pedagogicamente fundamental. (BITTAR, 2008, p.22) 

 

Para Veiga, no mundo globalizado regido pelos interesses 

mercadológicos, a cidadania e a participação estão enfraquecidas, e estão 

fortalecidos o individualismo e o descompromisso social, destacando-se no 

campo da educação mudanças nos paradigmas do conhecimento e nos 

produtos do pensamento, a cultura e a arte. Por isso a escola deve estar 

cada vez mais próxima da realidade dos educandos e educandas. Nesse 

complexo de transformações também se tornam mais complexo as práticas 

educativas, exigindo-se uma nova forma de organização do trabalho das 

instituições e dos processos de formação inicial e continuada de professores, 

Veiga (2002). 
 

A concepção de escola é outra. É preciso refletir sobre a criação de 
espaços e tempos escolares para colocar à disposição de todos os 
alunos o acesso aos bens culturais e a ocupação educativa dos tempos 
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livres: mais tempo de escola para os alunos que carecem de adequadas 
estruturas familiares e das relações de vizinhança (VEIGA, 2002, p.69). 

 

Pretende-se formar pessoas que caminhem juntas, percebendo a 

importância de se ajudarem, negociando seus conflitos e construindo projetos 

que atendam coletivamente os seus anseios.  
 

A FRATERNIDADE E A PRÁTICA DOCENTE  
 

As profundas transformações pela qual passa a sociedade atual 

remetem-nos a pensar e repensar nossos valores, sendo a educação para a 

cidadania uma tarefa que requer muito empenho e consciência do 

comprometimento com as mudanças necessárias a um novo modelo de 

sociedade. O papel do (a) educador (a) nesse contexto torna-se mais que 

nunca fundamental, onde o combate a neutralidade e a omissão precisa estar 

presente nessa pratica docente. Posicionar-se perante as estruturas 

opressivas, requer a compreensão de que educar com Paulo Freire coloca, é 

um ato político, sendo a escolha por esse papel de agente social, uma 

escolha de filosofia de vida, acreditando que a educação é o instrumento 

adequado para a ruptura com o modelo de sociedade excludente.  

Por isso faz-se necessária a formação pedagógica numa perspectiva 

de agente social, onde devem ser contempladas a formação inicial e 

continuada, até as condições de trabalho desses profissionais, o salário, e a 

forma de organização enquanto categoria Veiga (2002). 
 

A formação de professores como agentes sociais ocorre num processo 
formativo orgânico e unitário. Um dos pilares fundamentais é a formação 
teórica de qualidade, que “(...) implica recuperar, nas reformulações 
curriculares, a importância do espaço para a análise da educação como 
disciplina, seu campo de estudo e status epistemológico; buscar ainda a 
compreensão da totalidade do processo de trabalho docente (...) (VEIGA 
-- citando Anfope, 2002, p. 11.) 

 

Entende-se, portanto, que como a formação profissional é um 

processo, reconfigura-se continuamente, por isso a pesquisa é um suporte 

necessário a análise interpretativa do seu fazer pedagógico.  Para Veiga, a 

pesquisa tem contribuição especial na formação inicial dos futuros mestres, 
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sendo um princípio formativo que proporciona o diálogo com os referenciais 

teóricos do currículo, articulando a teoria-prática. 

Segundo a Anfope26, citado por DAMIS (2002), a base comum 

nacional como princípio norteador que articula a concepção de formação do 

profissional da educação, deve conter os seguintes princípios: sólida 

formação teórica e interdisciplinar sobre o fenômeno educacional; unidade 

teoria-prática – esta relação demanda nova forma de organização curricular; 

gestão democrática; compromisso social do profissional da educação; 

trabalho coletivo e interdisciplinar – entre alunos e professores e entre 

professores; trabalhar com a concepção de formação continuada e avaliação 

permanente dos processos de formação. 

Por isso é de fundamental importância na formação desses 

profissionais, a reflexão critica sobre sua prática, pensar em educar em 

valores humanos é rever cotidianamente discursos e práticas perante si e os 

educandos e educandas. 
 

Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por não 
poder ser neutra, minha prática exige de mim uma definição. Uma 
tomada de posição. Decisão. Ruptura. Exige de mim que escolha entre 
isto e aquilo. Não posso ser professor a favor de quem quer que seja e a 
favor de não importa o quê. Não posso ser professor a favor 
simplesmente do Homem ou da Humanidade, frase de uma vaguidade 
demasiado contrastante com a concretude da prática educativa. Sou 
professor contra a decência contra o despudor, a favor da liberdade 
contra o autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, da 
democracia contra a ditadura de direita ou de esquerda. (...)Sou 
professor a favor da luta constante contra qualquer forma de 
discriminação, contra a dominação econômica dos indivíduos ou das 
classes sociais. Sou professor contra a ordem capitalista vigente que 
inventou esta aberração: a miséria na fartura (FREIRE, 1997, p.24). 

 

É compreendendo a realidade na qual está inserido, que o(a) 

educador(a) pode contribuir para construção de uma sociedade 

verdadeiramente democrática e não neutra. Com isso é preciso criar no 

espaço escolar oportunidades onde sejam vivenciadas situações que se 

fazem presente no cotidiano do individuo. 

                                                           
26 Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação. 
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Em relação ao papel do educador, Freire lembra que:  
 

Ensinar exige apreensão da realidade. Outro saber fundamental a 
experiência educativa é o que diz respeito à sua natureza. Como 
professor preciso me mover com clareza na minha prática. Preciso 
conhecer as diferentes dimensões que caracterizam a essência da 
prática, o que me pode tornar mais seguro no meu próprio desempenho 
(FREIRE, 1997, p.76). 

 

Na maioria das vezes, o despreparo do professor, diante da 

responsabilidade que o seu papel exige é tão grande – pelas falhas de 

formação, como também acomodação – que a prática pedagógica desse 

professor fundamenta-se no exercício do poder na sala de aula, reforçando 

os valores de uma sociedade capitalista.  
 

Na sala de aula, o professor controla o tempo, o espaço, o movimento e 
os gestos dos alunos. Controla o tempo quando determina o horário para 
as atividades; controla o espaço onde o aluno deve ficar, sentar, ler, 
escrever; controla o movimento, gestos e atitudes, quando ordena o 
sentar, levantar, falar, calar, aquietar-se.Enfim, é através de todo esse 
controle que o professor tenta “homogeneizar o corpo e a mente dos 
alunos, tornando-os pessoas submissas e obedientes e, assim, úteis a 
sociedade e ao mercado de trabalho. VALONES,apud CALADO, 2000, 
p.38) 

 

Boa parte dos (as) educadores (as) que estão em sala de aula no 

nosso país, passou por o sistema repressivo da ditadura militar ou foram 

alunos de professores que vivenciaram esse momento da nossa história, 

esse contexto trouxe consequências diretas para a ação desses indivíduos, 

onde o tecnicismo predominou sobre a formação humana.  

A educação como ação consciente vai se delineando conforme as 

demandas emergentes e o educador e a educadora precisam propiciar aos 

jovens um espaço critico democrático de análise da sociedade que desejam. 
 

O educador está aqui em relação ao jovem como representante de um 
mundo pelo qual ele deve assumir responsabilidade, embora não o tenha 
feito e ainda que secreta ou abertamente possa querer que ele fosse 
diferente do que é. Esta responsabilidade não é imposta arbitrariamente 
aos educadores; ela está implícita no fato de que os jovens são 
introduzidos por adultos em um mundo em contínua mudança. (ARENDT, 
1978, p.239) 
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Esse novo educador precisa compreender o seu papel na sociedade, 

quando assume esse compromisso social de formar para a cidadania, 

trabalhando com problemáticas como a dos Direitos Humanos, a partir do 

processo de conscientização, vivenciados no dia-a-dia do cotidiano escolar. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Entendemos que educar para cidadania significa necessariamente, 

educar a partir de valores humanos, onde a dignidade da pessoa humana 

seja o elemento fundante para a efetivação de uma sociedade democrática. 

Valores como o respeito, o amor, o cuidar, dignidade, honestidade, etc. 

precisam estar presentes na vida familiar das pessoas.  

As instituições sociais precisam ser espaços onde os debates a cerca 

desses valores se tornem uma prática. Claro que a educação sozinha não 

pode dar conta das transformações sociais necessárias a uma sociedade, 

mas é indiscutível a importância fundamental do seu papel nessa 

transformação. Por isso a escola precisa ser o espaço disseminador dos 

valores humanitários, responsabilizando-se pela formação dos indivíduos que 

fazem parte de uma sociedade. Essa atuação precisa ir além dos seus 

muros, na perspectiva da cidadania participativa.  
 

O mundo e os valores que apresentamos na educação familiar, escolar, 
religiosa e política são responsáveis pela formação desses valores, sobre 
os modelos que as crianças, os jovens e os adultos deverão manter ou 
transformar. (BARROS, 2006, p.77). 

 

Esses valores tão necessários à construção de uma sociedade democrática 

estão diretamente relacionados aos direitos humanos fundamentais. Quando 

falamos em Direitos Humanos, estamos reconhecendo esses direitos fundamentais. 

Quando falamos em Direitos Humanos estamos falando da vida dos sujeitos, da 

realidade concreta que enfrentam no seu dia a dia, sendo na maioria das vezes 

tratados com indiferença e desrespeito ou até mesmo como coloca Bauman (2005), 

como refugos humanos. 

 
A produção do refugo humano, ou mais propriamente, de seres humanos 
refugados (ou excessivos e redundantes, ou seja, os que não puderam 
ou não quiseram ser reconhecidos, ou obter concessão para ficar), é um 
produto inevitável da modernização, e um acompanhante inseparável da 
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modernidade. É um inescapável efeito colateral da construção da ordem. 
(BAUMAN, 2005, p.14) 

 

Daí a importância da compreensão dos valores da fraternidade, que se 

ligam aos valores da responsabilidade social de todas as instituições educativas, 

sendo a escola um espaço político onde devem ser vivenciados esses valores, por 

isso o(a) educador(a) precisa romper com  o entendimento superficial que tem de 

sociedade. 

 
Quando falamos que os valores da fraternidade se ligam a uma nova 
leitura dos valores da responsabilidade social, da solidariedade e dos 
direitos humanos, é porque não basta que os valores civilizatórios e 
positivos, estejam apenas em documentos internacionais e leis nacionais 
como é o caso da nossa constituição. (BARROS, 2006, p.79). 

 

A partir dessas reflexões apresentadas, compreendendo a trilogia: 

liberdade, igualdade e fraternidade como pressuposto democráticos, e 

percebendo a educação como processo de formação humana fundamental a 

concretização de uma democracia ativa, buscamos analisar a temática da 

fraternidade política correlacionada aos fins da educação, a partir de uma 

prática docente fundada em valores humanos. 
 

Assim a fraternidade se relaciona com a luta pela paz, pela construção de 
uma sociedade que busca a harmonia, o equilíbrio entre as suas forças 
vitais e o reconhecimento do outro como irmão, como igual, enxergando 
a política como o instrumento da realização do bem comum e da 
ascensão da condição humana (BARROS, 2006, p.78-79). 

 

Os direitos declarados nos documentos constitucionais ligados ao 

movimento da Revolução Francesa nasceram da realidade concreta dos 

povos. A fraternidade é compreendida a partir do seu caráter político, onde 

seus valores estão diretamente ligados à democracia. Democracia que por 

sua vez se efetiva na prática diária dos sujeitos, onde os direitos humanos 

fundamentais devem ser vivenciados através de espaços onde o diálogo 

esteja presente. Sendo o espaço educativo o ambiente propício para essa 

prática, que deve ser mediada por um (a) educador (a) que tenha 

compreensão da sua função social, onde o conhecimento intelectual e o 

amor ao próximo sejam aliados essenciais para uma prática docente fraterna. 
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CAPÍTULO 7 
 

O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A 

POLÍTICA DE CRECHES EM SANTA CRUZ DO 

CAPIBARIBE-PE 
 

Moisés Américo da Silva27 
 

INTRODUÇÃO 
 

No Brasil, a Educação Básica é composta por três blocos de 

formação: a Educação Infantil (EI), o Ensino Fundamental (EF) e o Ensino 

Médio (EM). No entanto, essa possibilidade de percorrer todas as etapas, 

ainda, não é uma prática garantida no país, apesar da Constituição Federal, 

em seu artigo 205, assegurar que a educação é direito de todos e dever do 

Estado e da família (Brasil, 1988). A universalização deste direito é uma 

miragem, ainda distante de tornar-se realidade no Brasil. Milhares de 

crianças pequenas não frequentam a creche, nem a pré-escola; no outro 

extremo, tem-se o fato de que, em virtude do contexto socioeconômico, a 

permanência de muitos jovens no ensino médio é inviabilizada. 

A EI é a primeira etapa da Educação Básica, caracterizando-se como 

um direito assegurado às crianças de 0-6 anos, conforme o artigo 29 da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996). O ensino infantil 

tem como função a educação da criança e o cuidado com ela de forma 

indissociável, reconhecendo-a como sujeito social de direitos e consolidando 

a infância enquanto uma categoria social e histórica. Aliado a esse 

reconhecimento, o trabalho em creches e pré-escolas passa a ter uma 

função de complementaridade à ação da família. 

Segundo dados do Censo Escolar da Rede Municipal (INEP, 2019), 

em Santa Cruz do Capibaribe, há 2.033 crianças matriculadas na EI, sendo 

29,32% em creches e 70,68% na pré-escola. No entanto, há uma grande 

                                                           
27 Professor de Geografia da Rede Pública Municipal de Caruaru - PE e Santa Cruz do 
Capibaribe - PE, membro do Grupo de Pesquisa: Educação, Inclusão Social e Direitos 
Humanos UFPE/CNPq. 
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defasagem entre a oferta de vagas e a demanda em Educação Infantil, neste 

município. Isto exige que medidas urgentes sejam adotadas para que o 

município possa cumprir as metas do PME. 

O Plano Municipal de Educação (PME) do Município de Santa Cruz 

do Capibaribe, com vigência decenal (2015-2025), a partir da data de sua 

publicação em 22 de junho de 2015, apresenta 20 (vinte) metas, com suas 

respectivas estratégias, alinhadas ao Plano Nacional de Educação (PNE).   

Uma das metas do PME é o significativo aumento da oferta de vagas 

para a Educação Infantil. Neste sentido, a meta para Educação Infantil no 

município de Santa Cruz do Capibaribe, a partir do desdobramento, 

apresenta os seguintes indicadores: 
 

 Indicador 1A – Percentual de crianças de 4 e 5 anos na escola. Meta para 

o Brasil: 100%. Meta para o Município de Santa Cruz do Capibaribe: 

100%;  

 Indicador 1B – Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a 

escola. Meta para o Brasil: 50%. Meta para o Município de Santa Cruz do 

Capibaribe: 50%.  
 

Neste contexto, o presente trabalho analisará como vem se 

delineando as políticas públicas para EI, no município de Santa Cruz do 

Capibaribe. Assim, este artigo propõe discutir, mesmo que de maneira 

preliminar e sem a pretensão de esgotar o tema, quais os entraves para a 

ampliação da EI, destacando especificamente o acesso às creches, no 

referido município. 

O interesse pelo assunto resulta de observações decorrentes da 

atuação profissional, enquanto Gestor de Planejamento na Secretaria 

Municipal de Educação do município de Santa Cruz do Capibaribe – PE. 

Desde 2013, a frente do departamento de Planejamento e lidando com dados 

estatísticos de matrículas e expansão da oferta de vagas na rede pública, 

bem como tendo participado como coordenador da comissão de elaboração 

do PME, é inquietante constatar a defasagem e as dificuldades para 

cumprimento das metas. 
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O estudo justifica-se em razão da necessidade de historiar comovem 

sendo delineado as políticas de atendimento à criança em creches no 

município de Santa Cruz do Capibaribe, bem como identificar os obstáculos e 

desafios para o município em relação ao cumprimento da meta 1 do PME e 

propor ações necessárias para tornar realidade o preceito preconizado na 

meta 1b. 

Para realização deste trabalho, foram realizadas pesquisa 

bibliográfica em livros e artigos, bem como pesquisa documental nos 

arquivos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Santa 

Cruz do Capibaribe – PE e nas bases de dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), Ministério da Educação (MEC), Sistema 

Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC), Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). As 

pesquisas foram realizadas no período de setembro de 2020 a novembro de 

2020. 
 

A INFÂNCIA E A EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A definição de infância tem mudado ao longo do tempo. Isso pode 

ser constatado através da forma de se relacionar com as crianças, o tipo de 

educação dirigida a elas nesta etapa e as expectativas que são criadas em 

relação a elas tanto na família, como na sociedade (DEL PRIORE, 1999). 

Para Pimentel (2007), o conceito de criança é historicamente construído e, 

consequentemente, tem se alterado ao longo dos tempos, não se 

apresentando de forma homogênea nem mesmo no interior de uma mesma 

sociedade ou época. Portanto, o conceito é dinâmico e muda de acordo com 

a cultura, subculturas e grupos sociais e socioeconômicos. 

Ariès (1981, p.50), afirma 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. 

 

O referido autor reforça que, na sociedade medieval, não havia 

diferença de tratamento entre adultos e crianças; os adultos e as crianças 
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compartilhavam os mesmos espaços, jogos e brincadeiras. A percepção 

desta época é que a criança não passa de um adulto em miniatura. Apenas 

no século XIII, a infância começa a ser vista como um período distinto da 

idade adulta, de modo que, no século XVII, fica mais perceptível essa 

evolução do conceito. 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 

(1990), criança é considerado o indivíduo até 12 anos incompletos, 

constituindo-se, ainda, como sujeito de direitos. Frota (2007) afirma que a 

concepção de infância que temos hoje é fruto de um processo histórico dado 

pelas condições socioculturais da pós-modernidade, de modo que a 

concepção de infância não é um estado universal e vivido por todos ao 

mesmo tempo, mas fruto de um processo de transformação até alcançar o 

status de sujeito de direito pertencente à sociedade.  

Há, atualmente, uma produção teórica em evidência, buscando 

compreender a infância, tanto no Brasil, quanto no exterior. No entanto, no 

Brasil, esses estudos têm ocupado espaço no debate acadêmico a partir dos 

anos 2000, como destaca Rosemberg (2010, p.3), 
 

No Brasil, a despeito de alguns textos percussores na Educação 
(Cadernos de Pesquisa, 1979), na História (Priore, 1991), na Sociologia 
(Fernandes, 1979) e na Psicologia (Rosemberg, 1976), essa nova 
abordagem acadêmica é bem mais recente, datando especialmente 
desta década, mas já sendo abrigada em diversas associações de pós-
graduação e campos acadêmicos: Antropologia (Cohn, 2005), (Delgado e 
Müller, 2005), História (Freitas, Kuhlmann Jr., 2002), Psicologia (Castro, 
2001), Sociologia (Marchi, 2009). 

 

A evolução da compreensão da criança e da infância, junto a outros 

fatores, fez emergir outra importante temática de reflexão e pesquisa: A 

Educação Infantil. 

A história da educação mostra que, durante séculos, a 

responsabilidade da educação das crianças estava a cargo das famílias, era 

na convivência familiar que os pequenos aprendiam as normas e as regras 

da sua comunidade. Com as mudanças ocorridas na sociedade 

contemporânea, sobretudo a partir da Revolução Industrial e consequente 

ingresso das mulheres no mercado de trabalho, houve uma reorganização na 
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maneira como as famílias cuidavam de seus filhos e os educavam. Neste 

contexto, a exclusividade da educação e formação se altera, as famílias 

passam a dividir com as instituições de ensino a responsabilidade da 

educação das crianças (PASCHOAL, 2009). Assim, a educação infantil surge 

como uma prática de caráter assistencialista, voltada aos cuidados com 

crianças enquanto suas mães trabalhavam nas fábricas. 

A Educação Infantil foi implantada no Brasil entre o final do século 

XIX e início do século XX. A princípio, foram originadas de movimentos 

filantrópicos com objetivo de atender às necessidades de crianças filhas de 

operárias de baixa renda que não tinham onde deixá-las. Com características 

assistencialistas, as creches tinham, tão somente, o objetivo de alimentar as 

crianças e ser local de guarda das mesmas. (SAVELI & SAMWAYS, 2012) 

Com as mudanças ocorridas na educação infantil durante as 

décadas, o caráter assistencialista e de cuidados passou a ser entendido 

como direito de toda criança, opção da família e dever do Estado, conforme 

está preconizado na Constituição Federal de 1988 (CF/1988), cabendo ao 

Estado e ao Poder Público Municipal, oferecer às crianças pequenas 

oportunidades de acesso às instituições infantis educativas, e assim, 

proporcionar aos educandos, elementos de sua cultura com programas mais 

estruturados e beneficiando a sua inserção no meio social, compartilhando 

com a família a sua educação e socialização. 

Atualmente, existe no Brasil um arcabouço jurídico que assegura o 

direito da criança ao acesso à educação infantil. Assim, prescreve o artigo 

208 da CF/1988:   
 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de:  
(...)  
IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) 
anos de idade;  

 

Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), apoiado no 

estabelecido na Constituição Federal, repete o dispositivo constitucional em 

seu artigo 54, inciso IV: 
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Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:  
(...) 
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco 
anos de idade. 

 

A LDB (Lei 9394/96), por sua vez, evidencia a Educação Infantil 

como etapa fundamental para o desenvolvimento integral da criança, 

destacando que as instituições de ensino infantil, em complementação à 

ação da família, deveriam proporcionar as condições adequadas de 

desenvolvimento, físico, emocional, cognitivo e social das crianças. 

Conforme o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

– RCNEI (1998), organizado pelo MEC, as creches e pré-escolas devem 

educar, cuidar e proporcionar brincadeiras, contribuindo para o 

desenvolvimento da personalidade, da linguagem e para a inclusão social da 

criança, contribuindo para o seu desenvolvimento físico, psicológico, 

intelectual e social, de modo a complementar a ação da família e da 

comunidade.  

Deste modo, ficam estabelecidos os dois vieses da função da creche 

no contexto brasileiro: o viés educacional e o viés assistencial, a partir do 

momento que permite o tempo livre para os pais estarem no emprego. 
 

OS PLANOS DE EDUCAÇÃO 
 

Conforme o MEC (2014), na cartilha de orientações do PME, o Plano 

de Educação é um planejamento que deve ser realizado de maneira 

democrática com a participação do governo e da sociedade civil. É um 

documento que contém objetivos, metas e ações para a educação, com 

duração decenal, o que significa que ultrapassa governos. Além disso, tem 

vinculação de recursos para o seu financiamento, com prevalência sobre os 

Planos Plurianuais (PPAs), e, também, por força de lei, cumpre a função de 

articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração. 

O Plano Nacional de Educação- PNE (2014-2024), aprovado pela Lei 

nº 13.005, de 25 de junho de 2014, determinou que Estados, Distrito Federal 

e Municípios, deveriam adequar até 25 de junho de 2015, seus respectivos 
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Planos de Educação alinhados ao novo PNE, implicando nos processos de 

revisão, adequação ou elaboração.  

O PNE (BRASIL, 2014) estabelece metas para a educação, e no que 

se refere à EI, na meta 1, aponta: “Universalizar, até 2016, a educação 

infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade 

e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no 

mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o 

final da vigência deste PNE”. 

O PME do município de Santa Cruz do Capibaribe, por sua vez, foi 

elaborado com a iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, envolvendo 

os atores das redes públicas (municipal e estadual) e privada, bem como de 

ativistas de movimentos sociais, enfim, com todos os entes envolvidos na 

educação do município, a partir da constituição do Fórum Municipal para 

elaboração do PME. 

Foram realizadas 4 (quatro) reuniões com os membros do Fórum de 

Educação; 1(um) Seminário; 4 (quatro) Oficinas das Metas; e, 8 (oito) 

Audiências Públicas, que proporcionaram debates, discussão e aprovação 

das propostas de Metas para a educação do município, finalizando com 

aprovação do projeto de lei pela Câmara municipal.  

De maneira resumida, podemos citar que os principais aspectos 

contidos no PME são: a universalização e a qualidade do ensino; a formação 

e valorização dos profissionais; a democratização da gestão; e, o 

financiamento da educação. 
 

IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE CRECHE EM 

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE 
 

A história da Educação Infantil em Santa Cruz do Capibaribe tem 

início com a primeira creche pública entregue à população em 24 de agosto 

de 1991, através de uma parceria entre LBA/PRONAV, a Fundação Banco do 

Brasil e Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. Nesta data, ocorre a 

inauguração da Creche Emerson Marques, com capacidade para atender 60 

crianças. 
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Após 11 (onze) anos, o município volta a receber um novo 

equipamento para atendimento de creche, em 29 de dezembro de 2002, 

quando foi inaugurada a segunda creche no município na comunidade do 

Santo Agostinho, a Creche Júlia Oliveira, com capacidade para acolher 135 

crianças. É válido ressaltar que estas unidades atendiam crianças na faixa 

etária de 6 meses a 5 anos completos, portanto atendendo aos públicos de 

creche e pré-escola. 

Apesar do crescimento populacional e, consequentemente, do 

aumento da demanda por serviços de creches, há um lapso temporal de 

quase 10 anos, em que nenhuma creche foi entregue à população por parte 

do poder público municipal. Apenas, em 08 de fevereiro de 2012, o município 

recebe seu terceiro equipamento de creche, com a inauguração da Creche 

Terezinha Figueroa, com capacidade instalada de 135 crianças, construída 

através do Programa Proinfância do Governo Federal. Meses depois, a 

gestão municipal concluiu e entregou o quarto equipamento no município (e o 

primeiro na zona rural, no Distrito de Poço Fundo), com a entrega da Creche 

José Ramos de Moura, com capacidade de 60 crianças de 0 a 3 anos.  

Em 08 de outubro de 2013, a cidade recebeu mais um equipamento 

de creche, desta vez, na comunidade do Oscarzão, a Creche Severino 

Amaro, com capacidade para 60 alunos. Desde então, nenhum novo 

equipamento de creche foi entregue. De modo que, atualmente, há 5 (cinco) 

unidades existentes no município, beneficiando um público de 596 crianças 

de 0 a 3 anos, conforme dados do censo escolar 2019(INEP, 2020). 

O número de matrículas em creches duplicou nos últimos nove anos 

2010-2019 passando de 245, em 2010, para 596, em 2019. Uma importante 

medida adotada pela gestão municipal que possibilitou esse aumento foi a 

criação de unidades de EI exclusivas para a pré-escola (4 a 5 anos), o que 

permitiu que as vagas nas creches fossem destinadas, exclusivamente, às 

crianças entre 0 e 3 anos de idade.  

Contudo, mesmo com a elevação do acesso a creche, este 

percentual continua aquém das necessidades sociais e da meta do Plano 

Municipal de Educação (PME) para esta faixa etária – atingir, em 2025, a 

cobertura de 50% das crianças em idade de creche. Faltam 3.518 vagas, 

posto que, segundo dados do IBGE (2010), há 7.631 crianças nesta faixa 
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etária no município. Cabe, ainda, ressaltar que as unidades existentes, hoje, 

funcionam acima de sua capacidade, o que evidencia a necessidade urgente 

de que sejam realizados mais investimentos nos serviços de creche. 

Em 2007, o Governo Federal lançou o Programa Nacional de 

Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública 

de Educação Infantil – PROINFÂNCIA, através da Resolução/CD/FNDE nº 6, 

de 24 de abril de 2007, com o objetivo de prestar assistência financeira aos 

municípios que realizaram o Termo de Adesão ao Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação e elaboraram o Plano de Ações 

Articuladas (PAR). Nesta mobilização em prol de ampliar a oferta de vagas 

em creche, os municípios (com projetos aprovados) recebem recursos para 

construção e aquisição de equipamentos e mobiliário para creches. 

Nos últimos sete anos, Santa Cruz do Capibaribe foi contemplada 

com cinco projetos de creches padrão FNDE, através deste programa. As 

comunidades beneficiadas foram: Acauã, Dona Lica, São José, Malhada e 

Gavião. No entanto, o município não concluiu as obras em tempo hábil, 

conforme o cronograma de execução estipulado pelo MEC, em decorrência 

de problemas com as empresas que ganharam a concorrência pública: 

desistência da empresa vencedora; solicitação de aditivos; constantes 

atrasos no cronograma de execução das obras; retrabalho em razão de erros 

na execução. 

Outro fator local que também dificulta a instalação de mais 

equipamentos de creches é a falta de áreas públicas adequada para 

edificação dos prédios. Os principais motivos para isto são: a) em muitos 

bairros e loteamentos, as áreas públicas possuem áreas muito pequenas; b) 

terrenos destinados como áreas públicas são, em alguns casos, córregos, 

riachos ou com acentuado declive ou aclive, formações rochosas; e, c) em 

bairros mais antigos, as áreas públicas foram ocupadas irregularmente. 

Todavia, há ainda, seis projetos de creches submetidos na última 

edição do PAR, em 2018, e que permanecem em análise, conforme figura 1. 

As comunidades beneficiadas com a aprovação serão: Bela Vista; Nova 

Santa Cruz; Santa Tereza; Loteamento Nova Morada; Loteamento Portal 

Santa Cruz; e, Loteamento Leonor. 
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Figura 1 

Projetos de creche submetidos pelo município de Santa Cruz do 

Capibaribe ao PAR (2018) 
 

 
Fonte: SIMEC. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A economia santacruzense apresenta uma característica peculiar: a 

mulher tem um papel fundamental na economia local e, desta maneira, 

participa ativamente da produção, sendo-lhe necessário permanecer longos 

períodos ausentes de casa. Diante deste quadro, os cuidados essenciais aos 

infantes são de extrema importância e apoio fundamental à atuação destas 

mulheres. Além disso, a população da cidade cresce em ritmo acelerado, 

gerando uma defasagem entre os serviços prestados pelo Poder Público e a 

demanda da população, sendo que a oferta de vagas em creches é um dos 

serviços em que há maior defasagem. 

É possível compreender que a história da política de atendimento à 

criança em creches no município de Santa Cruz do Capibaribe ao longo das 

últimas três décadas foi marcada pela omissão em construir 

estabelecimentos de educação infantil. Isto faz transparecer que, apesar na 

Meta 1 do PME, a ampliação do número de vagas não tem sido uma 

prioridade para as gestões municipais. Consequentemente, é pouco provável 

que a meta 1b seja cumprida até 2025. 
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Apesar do MEC estabelecer convênios para construção dos 

equipamentos, através do PROINFANCIA, o município dispõe de poucas 

áreas públicas adequadas para receber o equipamento padrão. Portanto, 

uma medida importante neste sentido, seria a revisão dos processos de 

aprovação de loteamentos, garantindo, no ato da aprovação de novos 

loteamentos, que os espaços destinados a equipamento público respeitem a 

área mínima de 2.400m² contínuos para construção de creches, já que o 

MEC estabelece projeto arquitetônico padrão, necessitando de área mínima 

de 40mx60m. 

A partir do que foi exposto, a análise dos desafios, as políticas e as 

perspectivas para a educação infantil no munícipio de Santa Cruz do 

Capibaribe tornam-se alvos potenciais de estudos mais aprofundados dado a 

grande importância e valor para garantia dos direitos assegurados por lei às 

crianças e suas famílias. 
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CAPÍTULO 8 
 

CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO 

FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 

COMO ESTRATÉGIA PARA A REDUÇÃO DA 

MARGINALIDADE SOCIAL 
 

Solange Arruda Alves28 

Ana Maria de Barros29 
 

INTRODUÇÃO 
 

O presente capítulo de livro tem como escopo principal analisar a 

importância da educação como direito fundamental e como instrumento 

redutor da marginalidade social, uma vez que indispensável ao pleno 

desenvolvimento intelectual, moral e social do ser humano. Tendo como 

apoio uma pesquisa bibliográfica, documental e a análise de dados 

estatísticos, avaliam-se as consequências da ausência ou deficiência da 

formação educacional no cotidiano de indivíduos em situação de 

vulnerabilidade social e carência de direitos, buscando-se demonstrar o 

relevante papel da educação como instrumento hábil a promover a redução 

da marginalidade social à medida que dota o indivíduo da capacidade de 

transformação de si mesmo e de sua realidade. 

Compreendendo que cada vez mais o direito e a educação se 

interrelacionam, se faz necessário que a compreensãi da Educação como um 

direito humano fundamental aoprogresso da humanidade se espalhe entre 
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Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru (FAFICA). Bacharelado em Direito pela 
Associação Caruaruense de Ensino Superior (ASCES), pesquisadora do Grupo de Pesquisa: 
Educação, Inclusão Social e Direitos Humanos da UFPE/CAA/CNPQ. 
29 - Doutora em Ciência Política (UFPE), Professora Associada 2 da Universidade Federal de 
Pernambuco, Docente do curso de Pedagogia (CAA), Docente do Mestrado em Direitos 
Humanos (PPGDH – CAC/UFPE), Coordenadora do Laboratório de Geografia e História – 
CAA/UFPE, Vice- Líder do Grupo de Pesquisa: Educação, Inclusão Social e Direitos 
Humanos – UFPE/CNPq. 
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nós, o povo brasileiro, para que possamos compreender que será impossível 

a superação de imensos problemas sociais oriundos das diversas 

desigualdades sociais dependem essencialmente de nosso avanço nas 

conquistas cidadãs e que passam necessariamente pelo direito a educação 

como instrumento de superação da ignorância para acessar aos demais 

direitos garantidos pelo Estado Brasileiro através da Constituição Brasileira 

de 1988. 

As refelxões desse trabalho são produto do trabalho de pesquisa em 

Direito, em conjunta a orientação acadêmica indicada na co-autoria deste 

artigo, compreendendo que cada vez mais a luta contra as variadas formas 

de desigualdade dependem dos avanços de nossa democracia, do avanço 

dos direitos em um país, cuja desigualdade social cria ambientes de profunda 

marginalizade social em que boa parte da população brasileira  
 

O DIREITO À EDUCAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

DE 1988 
 

Fruto da falência da ditadura militar, a Constituição Federal de 1988 

foi das Constituições brasileiras, a que trouxe o maior reconhecimento de 

direitos e garantias fundamentais, estabelecendo a educação como um 

direito social, previsto no artigo 6° como prerrogativa de todos os cidadãos. 

Sua promoção é atribuída ao Estado em atuação conjunta com a família e a 

sociedade. Dessa forma, conforme afirma Moreira (2007, pág. 83):  
 

Deve-se ressaltar que a educação não é um direito cuja responsabilidade 
seja imposta exclusivamente a um determinado órgão ou instituição. Na 
verdade, é um direito que tem seu fundamento na ação do Estado, mas é 
compartilhado por todos, ou seja, pela família, comunidade e sociedade 
em geral. 

 

Nesse sentido, ressalta ainda Rocha, Simone Mariano (2007, p. 83 

apud Moreira, Orlando Rochadel) que “a educação deixou de ser um tema 

exclusivo dos trabalhadores da área para ser uma questão de interesse de 

toda a sociedade”. 
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José Celso Mello Filho (1986, p. 533), assim conceitua o direito à 

educação: 
 
(...) é mais compreensivo e abrangente que o da mera instrução. A 
educação objetiva propiciar a formação necessária ao desenvolvimento 
das aptidões, das potencialidades e da personalidade do educando. O 
processo educacional tem por meta: (a) qualificar o educando para o 
trabalho; e (b) prepará-lo para o exercício consciente da cidadania. O 
acesso à educação é uma das formas de realização concreta do ideal 
democrático. 

 

O direito à educação não se restringe ao acesso a condições para o 

desenvolvimento pleno das qualificações atinentes ao trabalho, tem como 

objetivo contribuir para a formação da personalidade do indivíduo no tocante 

ao desenvolvimento de suas potencialidades, tornando-o capaz de enfrentar 

os desafios advindos do cotidiano. No artigo 205 tal direito encontra-se 

previsto como objetivo a ser perseguido e incentivado em colaboração com 

toda a sociedade, a fim de possibilitar o integral desenvolvimento do ser 

humano, proporcionando condições para o exercício de sua cidadania e para 

o desempenho de seu trabalho. 

A Constituição (Brasil, 1988) estabelece que a educação deve estar 

norteada pelos princípios dispostos no artigo 206: igualdade; liberdade; 

garantia de valorização dos profissionais do ensino, por meio de planos de 

cargos e carreiras para o magistério público. A gratuidade do ensino em 

estabelecimentos públicos, a garantia do padrão de qualidade são também 

previstas, tal princípio visa assegurar o acesso ao ensino gratuito a todos que 

por ele optarem. Vale salientar que este deve desenvolver-se com a mesma 

qualidade do ensino ministrado na rede privada (AGRA, 2006). 

A obrigatoriedade do oferecimento de ensino fundamental gratuito 

encontra previsão no artigo 208 que prevê também o seu acesso àqueles 

que não o concluíram em idade própria, também dispõe sobre a 

obrigatoriedade de atendimento educacional especializado aos cidadãos 

portadores de deficiência, estabelecendo que deve desenvolver-se 

preferencialmente nas escolas regulares. Ainda prevendo o atendimento das 

crianças de até seis anos de idade em creches e pré-escolas. 
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Estabelece o artigo 211 da Constituição Federal (Brasil, 1988) que a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão os 

sistemas de ensino em regime de colaboração, ficando sob a 

responsabilidade da União o sistema federal de ensino e o dos Territórios, o 

financiamento das instituições públicas federais de ensino e o exercício da 

função redistributiva e supletiva em matéria educacional, visando à garantia 

de igualdade de oportunidades educacionais e assegurar padrões mínimos 

de qualidade do ensino através de apoio técnico e financeiro aos Estados, 

Distrito Federal e Municípios. 

Os parágrafos 2° e 3° do mesmo artigo dispõem respectivamente 

acerca da atuação prioritária dos Municípios na educação infantil e no ensino 

fundamental e dos Estados e do Distrito Federal, no ensino fundamental e 

médio, prevendo o parágrafo 4° que devem ser estabelecidas formas de 

colaboração a fim de se promover a universalização do ensino obrigatório. 

A Constituição de 1988 prevê a aplicação anual e obrigatória da 

receita resultante dos impostos, devendo tal aplicação não ser inferior a 18% 

da receita da União e 25% da dos Estados, Distrito Federal e Municípios.  
 

EDUCAÇÃO E MARGINALIDADE SOCIAL 
 

O vocábulo “marginalidade” advém do termo marginal, marginalizar, que 

significa impedir outrem de participar de uma sociedade, de um grupo, da 

vida pública. Na sociedade brasileira os contrastes são evidentes, enquanto a 

maior parte da população não tem acesso nem mesmo ao básico para sua 

sobrevivência uma pequena parte dela, garante para si o necessário e o 

supérfluo.  

Os costumes sociais do capitalismo têm levado as pessoas a 

acreditar que praticamente toda necessidade ou infelicidade subjetiva pode 

ser eliminada com a compra de mercadorias, gerando um esforço 

desenfreado para obter mais lucro e convertê-lo em mais capital destinado ao 

acúmulo e à aquisição de bens. Luciano Oliveira (1994, p. 102) destaca que 

o medo sentido pelas pessoas “normais” de perder o seu lugar no mundo é 

também causador do empenho por parte destas em acumular riquezas e, em 

contrapartida, sentindo-se expostas constantemente à ameaça de perda de 
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seu lugar na sociedade acabam sendo tomadas pelo desejo de eliminação do 

excesso de pessoas, sentimento este nomeado pelo autor de neonazismo. 

Para o autor, tal sentimento é produto das desigualdades existentes 

no âmbito social que possuem como consequência a exclusão e a 

marginalidade daqueles que não possuem acesso aos meios adequados e 

necessários ao seu desenvolvimento pleno e digno. Hoje, a sociedade 

produz uma pobreza de tipo novo, na qual pessoas vitimadas pelo desprezo 

social estão inseridas, seu trabalho não é mais necessário nem explorado, 

mantendo-os fora do âmbito da humanidade e à margem da sociedade. 

Conforme Luciano Oliveira (1994, p. 112): “aparentemente, trata-se 

de pessoas literalmente sem lugar no mundo, pois, vivendo de restos, a sua 

presença ou ausência do mundo não faria – do ponto de vista da acumulação 

global – é evidente – nenhuma diferença.” O medo e a insegurança gerados 

nas pessoas “normais”, associa-se à atitude de discriminação e desejo de 

destruição daqueles que se tornaram inúteis e desnecessários à sociedade. 

Oliveira (1994) classifica de neomiséria a atual situação vivida pelos 

excluídos, para este autor, houve um aumento, bem como uma modificação 

na qualidade da pobreza e das pessoas que nela vivem.  

Enxerga-se, com clareza, a veracidade de sua afirmação, pois se vê 

que o mendigo que antes não se revoltava com a sua condição, agora não se 

comporta tão pacificamente, chegando a delinquir, muitas vezes por não 

encontrar na sociedade atual, nem mesmo quem queira explorá-lo 

comprando sua força de trabalho. Não sendo integrados nem adaptados, os 

excluídos, sentem-se inseguros e anseiam por aceitação. É essa ansiedade 

que, algumas vezes, os fazem migrar para o mundo da criminalidade. 

Torna-se cada vez mais premente assegurar o acesso igualitário a 

direitos voltados à promoção do desenvolvimento moral, intelectual do ser 

humano, ou seja, voltados à concretização da igualdade, de modo a 

proporcionar o desenvolvimento do indivíduo, dotando-o de capacidade de 

transformar-se a si próprio e de modificar o meio social em que vive e, para 

que a educação atinja o seu intento, no dizer de Paulo Freire (1996, pág. 24-

25) é preciso, sobretudo: 
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(...) que o formando, desde o princípio mesmo de sua experiência 
formadora, assumindo-se como sujeito também da produção do saber, se 
convença definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, 
mas criar as possibilidades para a sua produção ou sua construção. 
 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua (PNAD Contínua) 2019, a taxa de analfabetismo das 

pessoas a partir de 15 anos de idade foi estimada em 6,6%, o que 

corresponde a 11 milhões de analfabetos. O percentual de 2018 havia sido 

de 6,8%. A redução foi de 0,2 pontos percentuais no número de analfabetos 

do país, ou seja, houve uma queda de cerca de 200 mil pessoas analfabetas 

no ano de 2019. 

É importante frisar que a Região Nordeste foi a que obteve a maior 

taxa de analfabetismo: 13,9%, o que representa percentual quase quatro 

vezes maior do que os indicados para as Regiões Sudeste e Sul (ambas com 

3,3%). Na Região Norte, a taxa de analfabetismo foi estimada em 7,6 % e 

4,9%, no Centro-Oeste. Entre os homens de 15 anos ou mais a taxa de 

analfabetismo foi estimada em 6,9%. Já para as mulheres, a taxa indicada foi 

de 6,3%.  

Outro dado que merece atenção é que para as pessoas brancas a 

taxa de analfabetismo foi estimada em 3,6%, enquanto que para as pessoas 

pretas ou pardas a mesma taxa foi estimada em 8,9%, ou seja, percentual 

mais que duas vezes maior. 

De acordo com Moreira:  
 

O direito à educação é um direito fundamental e prioritário, devendo ser 
focado não somente no aspecto quantitativo, ou seja, na existência de 
vagas em número suficiente nas escolas, mas, também, no aspecto 
qualitativo, qual seja, com escolas equipadas, professores bem 
remunerados e currículos adequados. 

 

No que se refere à evasão escolar, das 50 milhões de pessoas com 

idade entre 14 e 29 anos, 20,2%, percentual correspondente à 10,1 milhões, 

não completaram alguma das etapas da educação básica, por terem 

abandonado a escola, ou mesmo por nunca terem sequer frequentado. 

Ressalte-se que, desse total, 71,7% eram pretos ou pardos. 
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Dentre os motivos apontados para o abandono escolar, destacaram-

se: a necessidade de trabalhar (39,1%) e a falta de interesse (29,2%). Entre 

as mulheres, destacaram-se ainda: gravidez (23,8%) e afazeres domésticos 

(11,5%). 

Carlos Roberto Jamil Cury (2003, pág. 787) ao analisar a história da 

educação brasileira vem destacar que: 
 

O Brasil é ainda um país endividado com sua população. Nossa 
cidadania educacional está longe de ser um exemplo. Convivemos com 
milhões de crianças fora da escola ou presentes na escola, mas fora da 
idade apropriada... Temos milhões de jovens e adultos que não tiveram a 
oportunidade de entrar na escola ou dela tiveram que se evadir mais 
cedo, por condições de sobrevivência ou por repetência. A educação 
infantil e o ensino médio ainda são privilégio. 

 

A essencialidade do direito à educação deriva de sua ligação com a 

promoção da dignidade humana e da cidadania, princípios fundamentais da 

República Federativa do Brasil, não havendo como falar de sociedade livre e 

justa sem a garantia de acesso de tal direito para todos os cidadãos. De 

acordo com Moreira (2007, pág. 106): a principal obrigação de um Estado de 

Direito é a de respeitar, proteger, garantir e realizar os direitos do ser 

humano, particularmente aqueles relacionados à educação. 

Por outro lado, sobre a população carcerária do Estado de 

Pernambuco, notou-se que, quanto menor é o grau de instrução maior é o 

percentual de encarcerados, de acordo com dados estatísticos do Ministério 

da Justiça30, elaborados pelo Departamento Penitenciário. 65,25% dos 

                                                           
30 Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen, Junho/2017, sobre a 
população carcerária do Estado de Pernambuco:Indicador: Percentual de Presos por Grau 
de Instrução,  
Item: Analfabeto 10,89 
Item: Alfabetizado 22,12 
Item: Ensino Fundamental Incompleto 32,34 
Item: Ensino Fundamental Completo 6,03 
Item: Ensino Médio Incompleto 6,70 
Item: Ensino Médio Completo 5,70 
Item: Ensino Superior Incompleto 0,58 
Item: Ensino Superior Completo 0,37 
Item: Ensino acima de Superior 0,04 
Item: Não informado 15,23 
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detentos do Estado de Pernambuco não possuem nem ao menos o ensino 

fundamental concluído.  

Observa-se ainda nos dados do Depen que somente 0,37% dos 

apenados concluíram o ensino superior o que representa um percentual 

insignificante se comparado à totalidade, o que confirma a relação existente 

entre a falta de acesso a educação e a marginalidade social e suas 

implicações. De acordo com os dados, quanto mais elevado o grau de 

instrução do cidadão, menor é o respectivo quantitativo populacional 

carcerário. Tais estatísticas apenas demonstram a importância da educação 

na vida dos cidadãos enquanto instrumento de inclusão e transformação 

social. 
 

O DIREITO À EDUCAÇÃO E PROGRAMAS DE INCLUSÃO 

SOCIAL  
 

A criação pelo Estado de programas voltados à educação de jovens 

e adultos que visam proporcionar a instrução não realizada em idade 

adequada, não deixa de ser um início do reconhecimento da importância do 

acesso à educação como forma de inclusão e transformação social, 

instrumento hábil a reduzir a marginalidade social, Conforme afirma Monteiro 

(2003): 
 

O novo direito à educação tem uma significação revolucionária que pode 
ser resumida nestes termos metafóricos: a educação não está centrada 
na terra dos adultos, nem no sol da infância, mas projetada no universo 
dos direitos do ser humano, onde não há maiores e menores, pais e 
filhos, professores e alunos, mas sujeitos iguais em dignidade e direitos. 

 

No Brasil, além do Estado, também outras instituições têm se 

ocupado da realização de trabalho voltado à inclusão social de crianças e 

adolescentes. Por meio de parcerias com empresas e governo, tais 

instituições atuam na educação de crianças e jovens. O Instituto Ayrton 

Senna é uma dessas organizações não-governamentais, sem fins lucrativos, 

                                                                                                                                        
Dados atualizados até Junho de 2017. Disponíveis em: https://www.gov.br/depen/pt-
br/sisdepen/mais-informacoes/relatorios-infopen/relatorios-sinteticos/infopen-jun-2017.pdf 
Acesso em: 03 Dez. 2021. 
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foi fundado em 1994 para criar, em cooperação com empresas privadas, 

governos, prefeituras, escolas, universidade e ONGs, oportunidades de 

desenvolvimento pleno para crianças e adolescentes brasileiros, 

possibilitando formação pessoal, profissional e cidadã.  

O instituto, por meio da integração dos órgãos governamentais, 

empresas e organizações sociais, desenvolve políticas públicas de atuação 

positiva, ou seja, de favorecimento do desenvolvimento da criança e do 

adolescente, com esse objetivo foram implantados diversos programas 

dentre os quais podemos citar o Se liga e o Acelera Brasil, ambos destinados 

à correção de distorções idade-turma. De acordo com dados disponíveis no 

site do Instituto, até 2018, nas 27 Unidades Federativas, foram atendidos 

2.792 municípios pelo programa. 

O Acelera Brasil é um programa que visa à recuperação da 

aprendizagem de alunos, matriculados do 3º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental. Os estudantes participantes do programa podem avançar até 

dois anos escolares.  Já o programa Se liga, é voltado à alfabetização de 

crianças que repetem um ou mais anos por não sabem ler nem escrever, 

dando-lhe condições de retornar à turma regular adequada a sua idade. 

O Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem Urbano) é 

outro programa voltado à educação inclusiva, criado em 2008, pelo Governo 

Federal, é parte integrante da Política Nacional de Juventude, destinando-se 

a atender jovens de 15 a 29 anos que, embora alfabetizados, não concluíram 

o ensino fundamental. Funciona como medida emergencial voltada a atender 

um público menos contemplado por políticas públicas. O programa tem por 

objetivo de reintegrar os jovens ao processo educacional, promovendo a 

escolaridade, possibilitando a sua inclusão social e o exercício da cidadania. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A própria evolução social tratou de promover o reconhecimento de 

que apenas a garantia de direitos civis e políticos não era suficiente para 

promover a todos os cidadãos uma sobrevivência digna, tornando-se para 

tanto indispensável a inclusão de direitos econômicos, sociais e culturais 

destinados a assegurar a população condições de desenvolvimento 
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adequado, em conformidade com o princípio da dignidade humana. Tais 

direitos se traduzem no direito à educação, saúde, lazer, dentre outros. 

No Brasil, a educação é garantida legalmente desde a Constituição 

de 1824 até a de 1988, bem como pela legislação infraconstitucional, 

resguardando o ordenamento brasileiro a manutenção e concretização de tal 

direito por parte do Estado. 

O direito à educação integra a segunda dimensão de direitos 

fundamentais, fazendo parte dos direitos sociais e, não se pode olvidar sua 

importância para a concretização de quase todos os direitos, tendo em vista 

a sua fundamentalidade à formação e desenvolvimento da personalidade 

humana e exercício da cidadania. 

Adquiriu o direito à educação, ao menos teoricamente, a qualidade 

de direito essencial ao ser humano, hábil a promover a inclusão social à 

medida que possibilita o seu desenvolvimento moral, psicológico e 

intelectual, dotando-o de capacidade para o exercício da cidadania e 

transformação de sua realidade. Afastados da escola ou tendo acesso a uma 

educação deficiente essas crianças e adolescentes ficam longe de se 

apropriar dos meios necessários a uma formação adequada, capaz de 

proporcionar-lhes oportunidades de crescimento moral, intelectual, 

profissional e um desenvolvimento psicológico equilibrado.  Por outro lado, 

não tendo acesso aos meios que viabilizariam a promoção de seu 

desenvolvimento, esses indivíduos tornam-se vítimas da exclusão e 

marginalidade social, integrando um quadro de vulnerabilidade do qual a 

cada dia fica mais difícil sair. 

Foi esse reconhecimento por parte do Estado e da sociedade que 

desencadeou a criação de programas voltados à educação de crianças, 

jovens e adultos, desenvolvidos pelo próprio Estado (como no caso do 

ProJovem) e por outras instituições como o Instituto Ayrton Senna. Esses 

programas voltam-se à correção de distorções idade/turma dos estudantes e 

à promoção de reintegração ao ambiente escolar, resgatando a sua auto-

estima. A própria criação de tais programas já representa um reconhecimento 

do Estado e da sociedade quanto à necessidade de promover o acesso à 

educação a todos para que se constitua uma sociedade equilibrada.  
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Já destacava Paulo Freire (1996, p. 26) que “inexiste validade no 

ensino de que não resulta um aprendizado em que o aprendiz não se tornou 

capaz de recriar ou de refazer o ensinado, em que o ensinado que não foi 

apreendido não pode ser realmente aprendido pelo aprendiz.” 

Dados comprovam que a maior parte da população carcerária é 

formada por pessoas que não tiveram acesso a educação adequada.   

Dessa forma, chega-se à conclusão de que o direito à educação é 

um direito primordial ao desenvolvimento humano, sendo, portanto 

inadmissível a sua prestação de uma maneira qualquer, tornando-se 

premente a necessidade de promovê-lo na idade adequada e com qualidade 

para que viabilize a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e 

consequentemente mais pacífica. Como já dizia Danton na Revolução 

Francesa de 1793), na sessão de 13 de Agosto, (apud Monteiro, Agostinho 

dos Reis, 2003) “depois do pão, a educação é a primeira necessidade do 

povo”, o direito à educação constitui um dos mais importantes dos direitos do 

homem, pois advém dele a conscientização e o fornecimento de condições 

que possibilitem ao indivíduo usufruir plenamente de quase todos os demais 

direitos. 
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INTRODUÇÃO 
 

Com a redemocratização do Brasil, na década de 1980, e a 

elaboração de uma nova constituição, o país resolveu abraçar uma série de 

direitos sociais a fim de buscar melhorias para a população. Dentre os 

direitos escolhidos, a educação figurava como algo que poderia modificar em 

definitivo os destinos da nação. Para melhorar a educação, o país tinha dois 

grandes desafios, a universalização do ensino (para que todos possam ter 

acesso) e a qualidade da educação. Esses seriam os princípios base do 

ensino no país, conforme o artigo 206, da Constituição brasileira (BRASIL, 

1988), para a concretização dos planos do constituinte originário. 

O presente trabalho tem por objetivo a análise da possibilidade da 

tutela jurisdicional do direito social constitucional à educação, com garantia 

de padrão de qualidade, prevista no artigo 206, VII da Constituição brasileira 

(BRASIL, 1988) e da abrangência de eventual tutela, em sendo possível, 

delimitando qual o alcance que pode ter eventual decisão sobre norma 

programática constitucional sobre direitos sociais, visando a concretização e 

efetivação do conteúdo programático da vontade constituinte. 

Em 2016, estudo da Central Connecticut StateUniversity, nos 

Estados Unidos, criou um ranking, chamado de WMLN (World’s Most 

LiterateNations)34, ou ranking das nações mais alfabetizadas do mundo, em 

tradução livre, apontou que o Brasil, apesar de ser o pais de maior acesso à 

educação no mundo, figurando em primeiro lugar quando analisados o 

fornecimento per capita de insumos ao sistema educacional, tem 

demonstrado um desempenho bem inferir quanto a qualidade obtida do 

investimento, já que cai para 43ª país do ranking geral de 61 países, o que 

aponta que o princípio base de qualidade da educação pode não estar sendo 

buscado, indo na contramão do direito social previsto na constituição e 

gravado como princípio base do ensino. 

O estudo WMLN35, toma por base os dados fornecidos à UNESCO, e 

desconsidera países que não forneceram dados ou cuja credibilidade dos 

                                                           
34 Disponível em https://www.ccsu.edu/wmln/ 
35 Disponível em https://www.ccsu.edu/wmln/ 
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dados são discutíveis, motivo pelo qual apenas 61 nações compõem o 

ranking. 

O estudo traz consigo dados perturbadores da qualidade da 

educação no Brasil, que figura na 55ª posição quanto aos resultados dos 

testes educacionais, 47ª posição quanto ao acesso a computadores e na 45ª 

posição quanto ao acesso e qualidade de bibliotecas e jornais. Ou seja, 

embora seja inconteste o grande investimento no fornecimento de insumos 

pelo país, o que tem aproximado o país da universalização do acesso à 

educação, isso não tem se refletido na melhora da qualidade da educação. 

Diante desse cenário, o presente estudo, questiona se a garantia de 

qualidade da educação, prevista no artigo 206, VII da Constituição brasileira 

(BRASIL, 1988), está sendo perseguida, e se é possível a tutela jurisdicional 

desse direito social.   

Inicialmente, importa destacar que os direitos sociais, para a sua 

concretização e efetivação, demandam ações do estado para a sua 

promoção, diferentemente dos direitos individuais, que precipuamente são 

efetivados pela simples limitação estatal em não atingir os direitos inerentes 

ao núcleo de garantias individuais dos cidadãos. Neste sentido, ao passo que 

se espera uma menor interferência estatal para a concretização dos direitos 

individuais, a concretização dos direitos sociais demanda atividade, ação 

estatal na sua concretização. Os direitos sociais, portanto, prescindem de 

ação estatal, “A Constituição de 1988 determinou ao Estado que 

‘descruzasse os braços’ e atuasse concretamente na realidade social, 

fomentando, provendo, garantindo.” (OLSEN, 2006), no mesmo sentido do 

que define Ingo Sarlet (2009). 
 

Em verdade, corresponde a uma tradição bastante arraigada, que os 
direito individuais (civis e políticos) correspondem aos direitos de cunho 
negativo (defensivo), com destaque para os direitos de liberdade, que 
teriam por destinatário o poder público, implicando, por parte deste, 
deveres de abstenção, de não-intervenção na esfera da autonomia 
individual e dos bens fundamentais tutelados. Os direitos sociais, 
econômicos e culturais, por sua vez, igualmente conforme a tradição, 
seriam direitos cuja satisfação depende não mais de uma abstenção, 
mas sim, de uma atuação positiva, de um conjunto de prestações 
estatais. (SARLET, 2009, p. 214-215) 
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Partindo dessa diferença conceitual, notório é que a análise 

jurisdicional das ações estatais também deve observar essa premissa de 

que, para a concretização dos diretos sociais, o estado tem que 

concretamente efetivar esses direitos, exigindo-se um maior esforço estatal 

do que na análise jurisdicional da proteção dos direitos individuais, onde se 

busca tão somente limitar a ação estatal para que não viole as garantias ali 

estabelecidas. 

Embora a doutrina constitucional clássica majoritariamente não 

comungasse da possibilidade de analise jurisdicional de direitos sociais, 

principalmente por um apego a ideia de que não caberia ao judiciário se 

debruçar sobre a análise que ações que demandassem gastos públicos, os 

quais seriam das esferas de discricionariedade do executivo e do legislativo, 

a moderna doutrina constitucional tem avançado no sentido de possibilitar a 

judicialização dessas demandas (LANGFORD, 2009). 

Segundo Hoffman e Bentes (2008 apud LANGFORD, 2009), somente 

no Brasil mais de 10.000 demandas judiciais sobre direitos sociais haviam 

sido julgadas até 2008, tratando de efetivação de direitos previstos na 

constituição, o que aparentemente demonstra uma possibilidade de 

apreciação judicial dos direitos sociais, porém, em análise global não é 

possível responder se o direito social à educação, com garantia de padrão de 

qualidade, pode ser apreciado, o que será melhor apreciado no presente 

trabalho. 

O presente trabalho não pretende analisar toda a gama de conteúdo 

programático da constituição brasileira, mas tão somente o direito à 

educação, com garantia de padrão de qualidade, a fim de tentar entender se 

é possível a apreciação jurisdicional desse direito e, em sendo, até que 

medida o judiciário pode interferir nas políticas públicas afim de concretizar 

as normas programáticas constitucionais. 
 

O PROBLEMA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 
 

A atual Constituição do Brasil (BRASIL, 1988) apresenta em seu 

parágrafo 6º, o rol dos principais direitos sociais escolhidos pelo constituinte 

como objetivos da sociedade brasileira para a concretização de seu projeto 
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de sociedade democrática constitucional, inseridos dentro do título de direitos 

e garantias fundamentais. Os direitos ali listados, embora não estejam 

destrinchados em incisos que fenam quais direitos efetivamente o 

constituinte queria tutelar, apresenta uma lista geral de direitos sociais 

básicos que devem ser observados e tutelados pelo Estado brasileiro. 

Os direitos sociais originalmente escolhidos pelo constituinte como 

objetivos da sociedade foram os direitos à educação, à saúde, ao trabalho, 

ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à 

infância, eà assistência aos desamparados. O dispositivo constitucional foi 

emendado em três ocasiões, pelas emendas constitucionais nº 26/2000, nº 

64/2010 e nº 90/2015 (BRASIL, 1988), para inserir no rol de direitos sociais, 

respectivamente, os direitos à moradia, à alimentação e ao transporte. 

Em que pese ter sido modificado três vezes, o direito à educação 

sempre permaneceu como o primeiro dos direitos sociais listados, apontando 

o que, ao menos programaticamente, o constituinte planejava como primeiro 

direito social, como o direito que deveria receber mais atenção para a 

concretização dos objetivos sociais. 

Dado o caráter geral dos direitos listados no artigo 6º da constituição, 

necessário verificar dispositivos fora desta parte da constituição para 

entender a dimensão dos direitos ali elencados. 

Relativamente ao direito à educação, a constituição dedica a seção I 

do capítulo III de seu título VIII, para criar regras mais especificas sobre o 

direito fundamental elencado no artigo 6º, apresentando em seus dez artigos 

(205 a 214), vinte e um parágrafos e vinte e cinco incisos, as diretrizes gerais 

do direito a educação que o legislador constitucional queria tutelar, 

apresentando ainda uma serie de disposições que dependia de normas 

infraconstitucionais para a sua regulamentação como pode ser visto nos 

artigos 206, V, VI, VIII e parágrafo único, 207, §1º, 212, § 5º e 213, caput e 

§1º e 214 (BRASIL, 1988). 

É nessa esfera de direitos constitucionais que se encontra o artigo 

206, VII, da Constituição, que prevê como princípio de educação, a garantia 

do padrão de qualidade “Art. 206. O ensino será ministrado com base nos 

seguintes princípios: (...) VII - garantia de padrão de qualidade.” (BRASIL, 

1988). Observe-se que não se trata de uma norma que exija regulamentação 
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infraconstitucional, mas sim um princípio que está vigente deste a 

promulgação do texto constitucional e que deveria nortear as políticas 

públicas de educação desde então. 

Entretanto, fartos são os estudos que demonstram que a qualidade 

da educação no Brasil está em um nível muito inferior à média mundial. O já 

mencionado ranking WMLN é apenas um dos vários estudos e 

levantamentos que apontam a baixa qualidade da educação no Brasil. Em 

2018, dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) 

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

que avalia a qualidade da educação nos anos finais da formação básica dos 

alunos “revela que 68,1% dos estudantes brasileiros, com 15 anos de idade, 

não possuem nível básico de matemática, o mínimo para o exercício pleno 

da cidadania. Em ciências, o número chega a 55% e, em leitura, 50%. Os 

índices estão estagnados desde 2009.” (BRASIL, 2019). 
 

Quando comparado com os países da América do Sul analisados pelo 
Pisa, o Brasil é pior país em matemática, empatado estatisticamente com 
a Argentina, com 384 e 379 pontos, respectivamente. Uruguai (418), 
Chile (417), Peru (400) e Colômbia (391) estão à frente. 
Em ciências, o país também fica em último lugar, junto com os vizinhos 
Argentina e Peru, com empate de 404 pontos. Estão melhor classificados 
Chile (444), Uruguai (426) e Colômbia (413). Quando o assunto é leitura, 
o Brasil é o segundo pior do ranking sul-americano, com 413 pontos, ao 
lado da Colômbia (412). Em último lugar, estão Argentina (402) e Peru 
(401). (BRASIL, 2019) 

 

Ainda sobre o PISA de 2018, dos 79 países que participaram da 

avaliação, o Brasil ficou em 55º na avaliação de leitura, em 69º na avaliação 

de matemática e em 64º na avaliação de ciências. 

Osresultados evidenciam que o princípio de garantia de padrão de 

qualidade para a educação idealizado pelo legislador constituinte em 1988 

não vem sendo alcançado, mesmo após 30 anos da constituição. Outro dado 

preocupante é que o país parou de evoluir, já que participante da prova 

desde o ano 2000, os resultados indicam que a evolução da educação 

brasileira está parada desde 2009, mantendo-se estáveis as notas, desde 

então. 
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Os dados estatísticos demonstram que o Brasil conseguiu alcançar a 

universalidade do acesso à educação, já que 98,5% (BRASIL, 2019) dos 

jovens em idade escolar estão matriculados na educação básica, bem como 

a evolução do desembolso de recursos demonstra que o mínimo exigido pelo 

constituinte está sendo gasto com educação (BRASIL, 2018). Entretanto, os 

exames de qualidade do ensino demonstram que, o resultado alcançado em 

qualidade, está aquém do atingimento do princípio de padrão de qualidade 

que deve ser garantido nos termos da Constituição. 

Apesar da universalização do acesso e do cumprimento dos 

percentuais de desembolso, a educação brasileira não tem melhorado, o que 

aponta que os recursos aplicados não estão gerando ganhos de qualidade na 

educação básica, permitindo, portanto, questionar as políticas públicas 

desenvolvidas ao longo dos mais de 30 anos desde a constituinte, fato 

inquestionável diante dos resultados apresentados pelos estudos. 

Desta forma, apresentado o problema da qualidade da educação no 

Brasil, e evidenciado que o princípio constitucional presente no artigo 206, VII 

(BRASIL, 1988) não vem sendo alcançado, passasse a análise da 

possibilidade de tutela jurisdicional dessa questão. 
 

A POSSIBILIDADE DE TUTELA JURISDICIONAL DO 

DIREITO À EDUCAÇÃO NO BRASIL 
 

Antes de tratar da possibilidade de tutela jurisdicional do princípio em 

questão, necessário se faz analisar se o próprio direito fundamental a 

educação e passível de ser tutelado, ou, se a concretização das normas 

programáticas constitucionais deve ficar totalmente ao cargo da 

discricionariedade do poder executivo. 

Esta análise se faz necessária, diante da grande divisão doutrinária 

acerca da possibilidade de se conceder um direito subjetivo com base nas 

normas constitucionais em que se ancoram determinado direito fundamental, 

principalmente quando se trata de direito social, onde a tutela do direito 

subjetivo depreenderia uma ação positiva do Estado. 

Há doutrinadores que defendem que as normas que versem sobre 

direitos fundamentais têm aplicabilidade imediata e por isso podem ser 
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efetivadas através de decisões judiciais mesmo sem regramento do 

legislador ordinário necessário a sua efetivação, posto que a mera ausência 

desta regra já caracterizaria a omissão constitucional a ser sanada pelo 

judiciário. (GÖTTEMS; BORGES, 2009). 

Entretanto, antes de concordar com uma posição tão ativista, 

necessário apresentar os argumentos favoráveis e contrários a essa postura 

mais ativa do judiciário, comumente rotulada de ativismo judicial. 

Segundo Ingo Sarlet (2009, p. 305 - 309), os principais debates 

acerca da possibilidade de tutela judicial dos direitos fundamentais ancoram-

se nas definições acerca da possibilidade do judiciário determinar o conteúdo 

dos preceitos normativos constitucionais ainda não regulados pelo legislativo, 

da possibilidade do judiciário aplicar a norma constitucional quando entender 

que esta tem conteúdo incontroverso, e, portanto, não precisa de regulação 

infraconstitucional para a sua aplicação, e, da possibilidade do judiciário 

aplicar a norma constitucional por entender que o seu conteúdo já define o 

direito prestacional em questão, sendo desnecessária a regulação 

infraconstitucional para a aplicação do direito subjetivo (BANDEIRA DE 

MELLO apud SARLET, 2009, p. 305-306). 

Ainda, haveria o argumento de que o judiciário deve sempre 

determinar “a efetiva fruição do objeto da prestação” (FIORANELLI JUNIOR 

apud SARLET, 2009, p. 306) diante do princípio constitucional da 

inafastabilidade da jurisdição36, podendo o judiciário suprir as lagunas 

deixadas pelo legislador. 

Outro argumento muito utilizado para se negar a efetivação de 

direitos sociais previstos na constituição seria o da reserva do possível, 

doutrina importada do direito alemão, segundo a qual a efetivação dos 

direitos fundamentais está condicionada a disponibilidade de recursos 

financeiros do Estado para a sua implementação (SARLET, 2009, p. 307). Há 

ainda o argumento da separação dos poderes, segundo o qual o judiciário 

não pode promover a efetivação de direitos à revelia do legislador (SARLET, 

2009, p. 308). 

                                                           
36 Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5º, §1º e artigo 5º, XXXV. BRASIL, 

1988. 
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Apesar de todos os pontos em debate e objeções apontadas, a 

conclusão é de que o judiciário poderá sir agir de maneira proativa na 

efetivação de direitos fundamentais, por possuir legitimação para tal. Neste 

sentido, Ingo Sarlet (2009, p. 362) conclui que “(...) evidentemente em 

sintonia com a sua já afirmada e pressuposta legitimação para atuar, de 

modo pró-ativo[sic], no controle dos atos do poder público em prol da 

efetivação ótima dos direitos (de todos os direitos) fundamentais.” 

Neste contexto, em sua obra sobre eficácia dos direitos fundamentais 

Ingo Sarlet (2009) defende que a objeção da reserva do possível só poderia 

ser evocada diante de uma boa e proba administração pública. 

Assim, compreende-se a partir da definição, que, a administração 

pública não pode evocar a reserva do possível para se abster de efetivar os 

direitos fundamentais, exceto quando demonstrar que está promovendo, da 

melhor maneira possível, todos os atos para a efetivação dos direitos de 

maneira efetivar o preceito constitucional, não havendo disponibilidade de 

recursos para a maximização dos resultados obtidos até o momento, posto 

que, os princípios e regras constitucionais, ainda que em direitos sociais, 

vinculam à administração pública na prática de seus atos, portanto, esta deve 

envidar esforços para a persecução dos objetivos constitucionais, não 

podendo dele se escusar pela mera alegação de insuficiência de recursos, 

sem demonstrar a adoção de todos os meios possíveis para tal com os meios 

que dispunha. 

Quanto à possibilidade de análise jurisdicional do direito fundamental 

à educação, no mesmo sentido do entendimento doutrinário que 

apresentamos, de ser possível uma atuação proativa do judiciário, já se 

posicionou o Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por omissão 1.698/DF (BRASIL, 2010), sobre a 

possibilidade de tutela judicial do direito fundamental à educação. 

Muito embora a ADI por omissão 1.698/DF (BRASIL, 2010) tenha 

sido julgada improcedente, sendo negado o pedido de declaração de 

omissão do executivo em erradicar o analfabetismo, a improcedência se deu 

na análise do mérito e não pela ausência de possibilidade de tutela judicial do 

direito fundamental à educação. Muito pelo contrário os votos da relatora, 

acompanhado pela maioria, e da divergência, comungavam da mesma 
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interpretação quanto a possibilidade de apreciação pelo judiciário do direito 

fundamental à educação. 

Sobre isso, as notas da decisão trazem o seguinte diálogo (BRASIL, 

2010), que bem define a visão da corte. 
 

O SENHOR MINISTRO AIRES BRITO – Senhor Presidente, a eminente 
relatora não está negando a possibilidade de controle de 
constitucionalidade por omissão de políticas públicas no campo da 
educação. 
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (RELATORA) – Não, pelo 
contrário, até acentuo, em todos os campos do Direito Constitucional e 
muito mais dos direitos sociais. Até fiz um item específico sobre a 
possibilidade de se poder e dever cobrar a adoção de políticas públicas 
para chegar não apenas às normas de princípios e de regras, mas 
inclusive aos objetivos do artigo 3º (…) 

 

No julgamento da ADI por omissão 1.698/DF (BRASIL, 2010), a 

tutela jurisdicional pretendida foi negada por ausência de demonstração, no 

processo, por parte dos autores, de omissão constitucional, lado outro, a 

União demonstrou a criação de uma série de leis visando a diminuição do 

analfabetismo, o progressivo aumento de vagas nas escolas regulares e nos 

programas de educação de jovens e adultos, além de trazer dados que 

comprovavam, em dados de recenseamento oficial, a progressiva redução do 

analfabetismo, o que afastou a omissão do executivo na busca da 

erradicação do analfabetismo embasados nos artigos 6º, 23, V, 208, I e 214, I 

da Constituição (BRASIL, 1988), assim, a tutela pretendida não pode ser 

deferida. 

Assim, em que pese a negativa meritória da ADI por omissão 

1.698/DF (BRASIL, 2010), a decisão demonstra, da mesma forma como a 

doutrina apresentada anteriormente, que é possível, sim, a tutela judicial do 

direito fundamental à educação. 



- 204 - 
 

A POSSIBILIDADE DE TUTELA JURISDICIONAL DO 

DIREITO À EDUCAÇÃO COM PADRÃO DE QUALIDADE 

NO BRASIL 
 

Como apresentado nos tópicos anteriores, com base na doutrina e no 

entendimento do Supremo Tribunal, é possível, sim, a tutela judicial do direito 

fundamental constitucional à educação no Brasil. 

Outrossim, como apresentado no início desse trabalho, os resultados 

de avaliações de ensino reiteradamente demonstram que a qualidade da 

educação, no Brasil, não tem melhorado, em que o país estar 

desembolsando anualmente vultosos recursos para a educação, além de ter 

um percentual de acesso muito próximo ao da universalização do ensino. 

Este cenário, aparentemente, acarreta numa violação ao artigo 206, 

VII da Constituição brasileira (BRASIL, 1988), que preceitua como princípio 

do direito fundamental constitucional à educação, uma o ensino com garantia 

de padrão de qualidade. 

Diferentemente do que foi apresentado na ADI por omissão 1.698/DF 

(BRASIL, 2010), onde o Estado Brasileiro conseguiu demonstrar a diminuição 

do analfabetismo e a ampliação do acesso ao ensino, relativamente à 

qualidade da educação, os dados reiteradamente demonstram que o país 

está muito abaixo de um padrão de qualidade minimamente aceitável, 

figurando em posições muito inferiores nos rankings que analisam a 

qualidade da educação. 

Ou seja, os programas que têm sido implementados, não têm sido 

efetivos, já que não estão resultando em melhorias na qualidade da 

educação. Em que pese desde a constituição o executivo ter apresentado 

muitos avanços, como programas de valorização dos profissionais de 

educação, fundos de financiamento e custeio da educação, aumento 

progressivo do acesso e investimentos variados em mobiliário escolar, 

transporte escolar etc. Nenhuma dessas políticas tem conseguindo tirar o 

país das últimas posições quanto a qualidade da educação. 

Portanto, quanto à qualidade, é possível sim, afirmar, que o direito 

fundamental à educação está sendo descumprido, já que os dados 

comprovam que as melhorias de qualidade não estão sendo alcançadas. Os 
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dados apresentados pelos rankings de qualidade, ao comprovarem que há 

uma omissão a preceito fundamental constitucional, nos leva ao 

questionamento central do presente trabalho, sobre a possibilidade de 

apreciação pelo judiciário da omissão do Estado brasileiro diante da não 

efetivação do padrão de qualidade da educação idealizado pelo constituinte 

originário. 

Assim, diante deste cenário de baixa qualidade do ensino, é 

conclusão lógica que há omissão constitucional na efetivação do princípio da 

garantia de padrão de qualidade do ensino, previsto na Constituição. 

Desta forma, em sendo possível a tutela jurisdicional do direito à 

educação, tanto com base no que diz a doutrina (SARLET, 2009, p. 362), 

como baseado em julgamento anterior do tribunal constitucional na ADI por 

omissão 1.698/DF (BRASIL, 2010), há de se concluir que é possível a 

declaração de omissão do Estado brasileiro em efetivar o direito 

constitucional em questão, ao menos no que diz respeito a possibilidade 

jurídica, restando a indagação de quais as ações que se pode esperar do 

Estado brasileiro para a efetivação deste princípio e se estas ações podem 

ser exigidas pelo Supremo Tribunal Federal a fim de que a omissão 

constitucional possa ser suprida. 

Os problemas educacionais no Brasil são muito complexos. Um país 

de dimensões continentais e de grande diversidade social, econômica e 

cultural, encontra grandes obstáculos para que possa efetivar políticas 

públicas de forma equânime para a população em geral. 

Algumas soluções são possíveis de serem adotadas, visando a 

melhoria da qualidade da educação, mesmo dento da realidade orçamentária 

da educação do país, e mesmo diante de toda a grande diversidade social, 

econômica e cultural do Brasil. Entretanto, o Estado brasileiro tem se omitido 

em adotar ações que efetivamente melhorem a qualidade da educação que é 

fornecida, o que permite a conclusão de que estas medidas podem ser 

exigidas do Estado a fim de que o princípio previsto na constituição, para a 

efetivação do direito fundamental a educação com padrão de qualidade seja 

efetivado. 

Uma das principais medidas defendidas por especialista da área de 

educação, para a melhoria da qualidade do ensino, no Brasil, seria a 
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autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira das escolas. 

Entretanto, em que pese haver previsão na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

da educação (Lei nº 9.346/1996), essa autonomia hoje é muito mitigada pelas 

Secretarias de Educação de estados e municípios, que tendem a centralizar 

as gestões, impedindo que as escolas possam conduzir seus rumos na 

busca de melhorias de qualidade (GHANEM apud PRADO, 2018). 

Esses atos centralizadores, portanto, ao prejudicarem o 

desenvolvimento do princípio da educação de qualidade, seriam 

inconstitucionais, e assim deveriam ser declarados, diante do que já decidiu o 

STF (BRASIL, 2010) sobre a possibilidade de apreciação pelo judiciário do 

direito social à educação. 

Outro aspecto importante a ser observado, na melhoria da qualidade 

da educação, é a ausência, pelo estado brasileiro, da adoção de tecnologias 

e sistemas que permitam que os estudantes desenvolvam melhor diversas 

habilidades sociais, cognitivas e motoras a partir da individualidade de cada 

um (CASATTI, 2018). 

Essa omissão poderia ser suprida com a adoção de sistemas de 

inteligência artificial, que “(...) podem se adaptar às necessidades dos 

estudantes, mas também ajudar o professor a entender o comportamento 

dos alunos, oferecendo a ele potenciais recomendações de como amenizar 

ou reduzir as dificuldades encontradas pelos educandos (...)” (ISOTANI apud 

CASATTI, 2018), assim, é possível afirmar que seria exigível do Estado 

brasileiro a adoção de sistemas educacionais com inteligência artificial 

agregada, que permitam a melhoria da qualidade da educação a partir da 

adaptação do sistema educacional às necessidades dos estudantes. 

Neste sentido, a professora e pedagoga Daniela Moura Queiroz 

(2018), em artigo sobre a ‘Educação como direito fundamental de natureza 

social’ bem define que os objetivos das políticas públicas da educação 

devem não só alcançar a universalização do acesso, mas, também, a 

qualidade da educação, a fim de se promover a melhoria de sua condição 

social. 
 

(...) a igualdade de acesso à escola não está garantindo bem-estar ao 
estudante e as políticas públicas de inclusão social precisam promover o 
sucesso dos estudantes perante a estratificação social. No mais, a 
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educação como direito inalienável a todos os seres humanos, deve ser 
bem ofertado a todas as pessoas. (QUEIROZ, 2018, p.76) 

 

Evidente que existem várias ações que podem ser adotadas pelo 

Estado brasileiro para a melhoria da qualidade da educação, cada qual com 

sua complexidade que torna impossível a análise destas no presente 

trabalho, que se limitar a investigar se há omissão constitucional do Estado 

brasileiro na efetivação do princípio constitucional da educação com padrão 

de qualidade. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Tendo como base o que fora mencionado neste estudo, resta 

demonstrado que apesar de o Estado brasileiro ter avançado na 

universalização do acesso à educação, na ampliação de vagas no sistema 

educacional, no progressivo avanço do gasto público com o sistema 

educacional, isso não tem se refletido em ganhos quanto ao padrão de 

qualidade da educação no Brasil. 

Diversos exames, testes e rankings de monitoramento, demonstram 

que a qualidade da educação no Brasil não tem progredido. O próprio índice 

governamental de medição da qualidade da educação básica, é reflexo disso 

(BRASIL, 2018). Assim, é inequívoca a conclusão de que há omissão 

constitucional em relação ao artigo 206, VII, da Constituição (BRASIL, 1988), 

já que o direito social de educação com a garantia de padrão de qualidade no 

ensino não vem sendo conquistado. 

Essa omissão não vem sendo mitigada pelo Estado brasileiro, a 

estagnação dos índices comprova a omissão. Por outro lado, pode-se 

concluir, tanto com base na doutrina apresentada (SARLET, 2009, p. 362), 

como baseado em decisão do próprio STF, na ADI por omissão 1.698/DF, 

que é possível o “controle de constitucionalidade por omissão de políticas 

públicas no campo da educação” (BRASIL, 2010). 

Nesse ponto de vista, quanto ao objeto da análise deste trabalho, 

sobre a possibilidade da tutela jurisdicional do direito social constitucional à 

educação, com garantia de padrão de qualidade, concluímos que o judiciário 
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não só pode, como deve apreciar a questão, já que os dados estatísticos 

comprovam a omissão constitucional quanto a qualidade da educação. 

Já com relação a abrangência de eventual tutela, a política 

educacional brasileira deveria ser repensada, a fim de garantir a efetivação 

do princípio constitucional do ensino com garantia de padrão de qualidade. 

Desta forma, em inexistindo políticas públicas efetivas para a garantia do 

direito constitucional, a tutela jurisdicional deve, sim, determinar, a 

implementação de medidas que tenham comprovada eficácia na melhoria da 

qualidade da educação, a fim de que a previsão constitucional seja 

alcançada. 

Entretanto, concordando com o que foi definido na ADI por omissão 

1.698/DF, essas decisões não devem gerar aumento de despesas, portanto, 

deve ser determinado a melhoria da qualidade na alocação de recursos da 

educação, revendo o planejamento atual e substituindo investimentos que 

não tenham dado resultado por investimentos que possam ser efetivos na 

melhoria da qualidade da educação.  
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CAPÍTULO 10 
 

A RETOMADA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR DO 

POVO PANKARÁ 
 

Adailton Augusto Novaes 

Claudiano Gervásio do Nascimento 
 

INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho tem como objetivo principal é investigar como 

ocorreu a retomada da educação escolar do Povo Pankará em documentos 

que apresentam as especificidades, que valorizam as tradições, costumes e 

crenças fator determinante para a educação diferenciada, sem, no entanto, 

desconsiderar a realidade em que vivemos hoje, e necessita de incrementos 

para que possam tornar uma atividade atrativa na comunidade escolar, bem 

como para incentivo na formação diferenciada dos professores da área.   

Na pesquisa investigamos a seguinte questão: Qual a importância da 

retomada da educação escola do Povo Pankará? Acreditamos que o trabalho 

diferenciado da educação tem tornado um avanço visível na melhoria da 

aprendizagem, a diferenciação das atividades e formação dos professores é 

possível conciliar as particularidades tanto do povo como de uma educação 

formal na escola. 

Como base teórica para orientar a pesquisa, consultamos o PPP- 

Pankará (Projeto Político Pedagógico), RCNEI (Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Indígena - 1998), LDB 9.394/96. Estes são 

documentos que tratam a educação indígena como um direito, que inclui a 

preservação de suas crenças e costumes com o intuito principal de 

possibilitar que a cultura permaneça viva, garantir livre expressão de uma 

população que por muito tempo sofreu discriminação e exclusão social. Além 

desses documentos utilizamos etnografia (Mendonça, 2013) que trata do 

reconhecimento e da educação indígena do Povo Pankará. 

Utilizamos uma metodologia qualitativa, por se tratar de um tema 

social na história do povo, os impactos que vive as escolas pela luta de 



- 213 - 
 

reconhecimento. Para isso fizemos entrevista, com professores com o intuito 

de identificar os impactos estabelecidos nesta nova conjuntura da educação 

do Povo Pankará. 

O trabalho na educação indígena é cercado por situações 

diferenciadas e distintas a cada etapa histórica do Povo, embora todas 

importantes para desmistificação de uma educação diferenciada com base 

na própria realidade, assim para discutir a educação indígena é necessário 

para compreender o surgimento de uma melhor compreensão acerca do 

conhecimento e compreensão sobre o verdadeiro sentido de uma escola 

intercultural, específica e diferenciada nas sociedades indígenas. Assim 

como as leis que asseguram essas ações luta para retomada não só de 

terras mais do direito a trabalhar a diversidade de uma educação 

diferenciada. 

Por fim, a retomada da educação é um marco da conquista na 

educação do Povo Pankará, mas a esta luta incluiu diferentes conquistas 

como uma formação especificas dos professores, uma escola equipada, 

merenda de qualidade e em quantidade suficiente importante para uma 

aprendizagem eficaz.  
 

DESENVOLVIMENTO 

 

a. Conceito de Educação Indígena  
 

A Educação sempre foi uma atividade movida pelos os aspectos 

jurídicos, disputa interna, e o poder de governança. Por muitos anos a gestão 

da escola era assunto apenas de um grupo e não de todos que fazem parte 

da escola, porém com a reforma da educação a partir da LDB 9.394/96, por 

entender que a gestão democrática e com intuito de crescimento da 

aprendizagem permeia pela participação popular tendo como base os 

aspectos locais de cada povo.  

Ainda nesta perspectiva, a educação hoje tem um papel de 

crescimento na busca da democracia, entende-se que por meio da mesma as 

pessoas tornam perceptíveis aos seus direitos. A educação assim como a 

saúde é uma das principais conquistas dos cidadãos que por algum tempo 
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viveram fora das definições políticas e decisões públicas de bens para um 

todo. 
 

A escola entrou na comunidade (...) como um corpo estranho, que ninguém 
conhecia. Quem a estava colocando sabia o que queria, mas os (...) não 
sabiam, hoje (...) ainda não sabem para que serve a escola. E esse é o 
problema. A escola entra na comunidade e se apossa dela, tornando-se 
dona da comunidade, e não a comunidade dona da escola. Agora, (...), 
estamos começando a discutir a questão (KAINGANG apud FREIRE, 2004, 
28). 

 

Diante do exposto, desde a inserção da alfabetização pelos jesuítas 

a educação é algo estranho, pois não tinha poder emancipador e sim apenas 

de religião e catequese, seguindo por anos como ação de favor dado por 

uma gestão política local, não direito garantido em Lei.  

Vale ressaltar que neste contexto a maior conquista foi em torno dos 

próprios: dirigentes, gestores e professores, facilitando portanto, um novo 

método de crescimento. Ainda inserindo os costumes, crenças e cultura local 

de cada região como pressuposto básico em uma educação sustentável 

dentro dos princípios da educação básica.  

As diretrizes da educação orientam que a educação especifica e 

diferenciada deve respeitar principalmente a inserção de profissionais de 

dentro do próprio povo com formação diferenciada e capaz de atender as 

especificidades de uma educação pautada no fortalecimento concreto de 

uma educação que leva o aluno e os profissionais a envolver nas discussões 

da comunidade e não apenas os aspectos educacionais.  
 

A educação escolar (...) no Brasil vem obtendo, desde a década de 70, 
avanços significativos no que diz respeito à legislação que a regula. Se 
existem hoje leis bastante favoráveis quanto ao reconhecimento da 
necessidade de uma educação específica, diferenciada e de qualidade 
para as populações (...), na prática, entretanto, há enormes conflitos e 
contradições a serem superados. (...) (BRASIL, 1998, p. 11). 

 

Diante do exposto, a educação tornou-se diferenciada desde os anos 

de 1970, onde foi regulamentado os direitos a uma educação diferenciada 

dentro de seu próprio território e com a formação específica e continua de 

seus profissionais da educação. Contudo, está sempre em evidencia a 
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qualidade deste ensino para que aluno além de aprender possa expor seu 

crescimento fora de sua comunidade em meio as sociedades urbanas. Sendo 

assim, precisamos estar atentos que conflitos e contradições sempre irá 

existir mais faz parte de todo processo educativo.  

Desse modo, “(...) a Constituição de 1988 e a nova LDB garantem 

(...) o direito de estabelecerem formas particulares de organização escolar 

(...)” (BRASIL, 1998, p. 11). Desse modo, a Lei Magna de nosso país 

reconhece e afirma que a organização da educação se estabelece 

diretamente no seu território e deve ter a participação direta da comunidade.  

Por outro lado, a educação traz como conceito básico a inserção da 

pedagogia como instrumento para a garantia da qualidade do ensino e da 

aprendizagem escolar. O Plano Nacional da Educação de 2001 instituído 

pela Lei 10.172 retrata a autonomia das escolas.  
 

Assegurar a autonomia das escolas (...), tanto no que se refere ao projeto 
pedagógico quanto ao uso de recursos financeiros públicos para a 
manutenção do cotidiano escolar, garantindo a plena participação de 
cada comunidade (...) nas decisões relativas ao funcionamento da 
escola. (p. 10) 

 

Acredita-se que a garantia da autonomia das escolas está 

intimamente ligada a construção e execução do Projeto Político Pedagógico, 

documento baseado nas necessidades reais de cada localidade, e que cada 

escola ou núcleo disponha de forma integral do seu projeto como base real 

das políticas de crescimento educacional de todos os seus munícipes. 

Sendo assim, os recursos financeiros destinados a educação hoje 

são definidos sua aplicação por meio de assembléia com a participação de 

conselhos, pais, e profissionais não apenas em uma indicação de um gestor 

que acha ser correto a sua visão e desejo para aplicação em um todo.  

Dentro desta perspectiva a educação tem ganhado maior 

credibilidade e contribuído de forma direta para a aprendizagem da criança, 

adolescente e adultos que no passado não eram considerados como parte 

integrante de um sistema de ensino capaz de torna o sujeito cidadão. 
 

(...) As relações das sociedades (...) com o seu território são parte 
intrínseca de uma representação de mundo que integra o uso “natural”, o 
modo de vida e a teoria em embasa a vida social. A partir desse conjunto 
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dinâmico que reúne formulações herdadas e projetadas, no qual mito e 
práxis se referendam mutuamente, essas sociedades constroem 
continuamente o mundo e suas representações (LADEIRA, 2008, p. 23) 

 

A educação sempre foi uma atividade que busca o embasamento de 

inclusão social, pois são pessoas que viveram segregadas e a mercê de uma 

política partidária que tinha como principal intuito o ganho de votos nos 

pleitos municipais e estudais, e no tocante as melhorias ficaram sempre no 

esquecimento de inclusão para o crescimento.  

Por fim, a educação foi muito tempo tido apenas como um mito que 

nunca poderia concretizar dentro dos seus próprios territórios e a práxis de 

uma educação transformadora dos jovens e adultos que não foram incluídos 

na idade certa em uma educação regular, considerando os mesmos como 

sujeitos ativos de suas decisões. A seguir trataremos da formação do 

profissional de pedagogia como essencial no novo modelo educacional.  
 

b. O processo de retomada da educação indígena Pankará  
 

Para que haja uma boa convivência numa sociedade é preciso 

praticar o bom senso, o respeito é essencial tanto em casa, na escola, ou em 

qualquer meio que você conviva. Na etnia indígena, os valores ainda são 

levados com rigor. Em relação a população mais velha e costumes herdados 

de família, as crianças são educadas de forma diferente da área urbana, até 

mesmo por sua cultura ser mais diferenciada. 
 

Cidadania é participar das decisões, conhecer os direitos garantidos nas 
leis e exigir que sejam respeitados. Respeitar e cumprir deveres. Muitas 
pessoas querem somente o benefício individual, mas não pode ser desta 
forma. As melhorias devem ser para todas as pessoas. (MELO, VIANA 
[et al.], 2006, p. 11) 

 

O respeito já adquirido ajuda na conscientização e proporciona a 

escola um ambiente propício para a implantação dessa ideia de vida 

saudável. Os alunos mais atenciosos e centrados no que se deve praticar 

para evitar os fatores de riscos repassam essas informações para suas 

famílias. Constatou-se no decorrer desse trabalho que a retomada da 
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educação teve tratamento diferenciado para um alcance da educação que 

temos hoje.  

Por se tratar de uma sociedade rural esses alguns casos acabam 

despercebidos. Mesmo com os subsídios implantados pelo governo e os 

vários benefícios que o território indígena promove as suas populações 

como: geração de emprego; a maior parte de renda e alimentação ainda 

saem da agricultura um dos fatores que contribui na melhoria da qualidade. 

Por um longo período as populações indígenas foram esquecidas 

apesar de seu conhecimento cultural acumulado durante séculos de sua 

existência. Seria negligência apenas reformular e repassar as novas atitudes 

a que os mesmos deveriam se submeter. Por isso, a questão se torna 

delicada em sua abordagem. É preciso prepará-los para essa nova época. 

Respeitando suas raízes, costumes, no meio à educação diferenciada. 
 

(...) povos indígenas sempre foi um dos temas mais delicados [...] e 
nossa população indígena sempre foi, de alguma forma, assistida em 
seus problemas (...) – desde os rituais de pajés, dos tempos da América 
pré-colombiana, até a assistência propriamente dita com os missionários, 
no período colonial. (CASTELLANI, MONTAGNER, 2012, p. 352) 

 

Sendo assim, percebe-se a importância que a cultura indígena 

agrega ao Brasil. Os hábitos indígenas já tiveram maior eficácia comprovada 

pela ciência. Na etnia Pankará existem vários benzedores, parteiras, as 

lideranças espirituais do povo permeada pela participação do pajé peças 

fundamentais para a evolução do movimento. Por isso, o referido trabalho 

ressalta a importância da escola na formulação dessas ideias.  

O respeito e a preservação da dignidade humana ocorrem 

principalmente na escola, por este espaço possui essa potencialidade de 

chegar aonde à organização da educação talvez não chegue sozinha. 

Fazendo com que a população das aldeias, aceite e façam de um novo estilo 

de vida uma prática diária. 

O Povo Pankará ao longo de sua história vem lutando por uma 

Educação de qualidade, trabalho de suas especificidades para assim atender 

as necessidades dos indígenas respeitando e valorizando a sua cultura. Em 

sua organização interna lideranças, conselheiros realizam um trabalho 
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voltado para a melhoria da qualidade de vida da comunidade a qual é 

convocada a fazer parte dessa organização, a luta para o gerenciamento da 

educação pelo próprio povo foi uma conquista.   

Sendo assim, o povo Pankará está vivendo um dos seus melhores 

tempos em relaçãoa educação. Como disse Davi de Souza Barros liderança 

da Aldeia Gameleira Serra do Arapuá: “Antes de sermos reconhecidos como 

índios tanto a saúde como a educação eram precárias uma tristeza, hoje as 

duas estão boas, mas podem ficarem melhor. Se houver uma parceria entre 

saúde e educação, com certeza toda a comunidade será beneficiada”. Vale 

ressaltar, é notável esses avanços dentro do povo. 

Na busca dos seus direitos reconhecidos para os índios Pankará 

encontram dificuldades derrubam barreiras e enfrentam o preconceito dos 

não índios, com bravura sabedoria, organização, conquistaram o direito a 

educação diferenciada, mais infelizmente até os dias atuais esse povo ainda 

não conseguiu a demarcação de suas terras. 
 

Após mais de um século de resistência, enfrentando o preconceito, a 
perseguição e a opressão por parte dos não índios que invadiram nossas 
terras e permanecem nela até hoje, decidimos nos mobilizar para 
reivindicar a posse da nossa terra sagrada e o acesso a todos os direitos 
conquistados pelos índios na Constituição Federal de 1988. (PPP-POVO 
PANKARÁ, 2016, p. 16) 

 

O reconhecimento oficial do povo Pankará pela FUNAI aconteceu no 

mês de maio de 2003, isso após representantes dessa Etnia participarem do 

primeiro encontro dos povos resistentes promovido pelo Conselho Indigenista 

Missionário (CIMI) em Olinda. No início da organização desse povo houve 

conflitos entre os organizadores e o gestor municipal da época.  

Em 29 de junho de 2003 houve uma reunião na Aldeia Boqueirão 

para a escolha do cacique e do presidente do conselho local de saúde, 

disputaram o cacicado: Maria das Dores, a qual até hoje assume esse papel 

e Osmar Fortunato foi eleito como vice-cacique, mais com o passar dos 

tempos foi desistindo de atuar.   

As equipes de assistência básica a saúde indígena foram formadas 

em agosto de 2004, foi uma novidade para o povo Pankará, pois até então 

eram atendidos pela equipe de saúde do município, a qual devido a demanda 
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era insuficiente. Todos os agentes de saúde daquela época, assim como 

acontece até hoje passaram pelo processo de seleção, prova escrita e 

entrevista coletiva e individual. 
 

No começo não foi fácil, não tínhamos noção do nosso trabalho, mais a 
cada capacitação sentíamos motivados a repassar para a comunidade o 
que aprendíamos, tivemos e continuamos tendo muitas capacitações. 
(DAIVA DE SOUZA BARROS AGENTE DE SAÚDE DA ALDEIA 
GAMELEIRA SERRA DO ARAPUÁ, 2017) 

 

Dessa forma, todos os profissionais de saúde de Pankará passam 

por várias capacitações para assim atender a população com mais 

segurança e responsabilidade a maioria dos cursos para agentes de saúde 

foram oferecidos pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) pela qual em 

convênio com a Prefeitura Municipal do município onde se encontra a terra 

indígena, estiveram todos os profissionais contratados por alguns anos. Hoje 

são funcionários do Instituto Materno Infantil Professor Fernando Figueira 

(IMIPI), continuam trabalhando para empresa terceirizada mais agora com 

carteiras assinadas e seus direitos garantidos não modifica na educação, 

todavia apenas contratados no estado de Pernambuco. Fato que deu 

principalmente após a retomada. 

Assim, a saúde e a educação fazem parte da história da educação do 

Povo Pankará passou por momentos difíceis no início houve discórdias entre 

índios e gestor municipal acarretando problemas graves como o fechamento 

de escolas. Tendo a educação de Pankará estadualizadas em 2003 um ano 

antes da saúde, houve no ano posterior, contratação dos funcionários para o 

exercício dos trabalhos esses sofreram por dois anos a falta de pagamento 

por isso alguns desistiram. 

Atualmente a educação do Povo Pankará emprega uma parte 

considerável dos seus moradores, pois os cargos variam entre: professor, 

coordenador, merendeira, faxineira, vigilantes, auxiliar de limpeza, as escolas 

estão assim distribuídas: 26 (vinte e seis) Unidades de ensino sendo 23 

(vinte e três) escolas regularizadas e 03 (três) extensões atendendo no total 

de 1.454 (Mil, quatrocentos e cinqüenta e quatro) alunos, entre eles 

estudantes cursando ensino médio, algo que antes para as pessoas dessa 
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população parecia um sonho difícil de ser realizado. Apesar das dificuldades 

o povo Pankará está sempre em busca dos objetivos lutando pela retomada 

dos seus direitos. 
 

O conceito de retomada para o povo Pankará é compreendido como 
sendo espaço de sentido e significado e de autodeterminação, de 
identificação e demarcação de território, seja pela efetivação de politicas 
publicas especificas, a exemplo da demarcação da terra de /em espaços 
deixados pelos antepassados, ou pelo direito alicerçar nossa educação 
escolar nos saberes e conhecimentos ancestrais. Podemos dizer que a 
primeira retomada do povo Pankará depois de seu reconhecimento oficial 
enquanto povo indígena foi pela educação escolar aconteceu em 13 de 
janeiro de 2004. (POVO PANKARÁ, 2016, p. 15)  

 

Na organização interna, os índios Pankará vem conquistando 

melhorias, para a saúde e educação, todos esses profissionais são 

lideranças, pois participam ativamente dos movimentos indígenas e 

colaboram na resolução de problemas da comunidade. O povo Pankará se 

destaca pela sua resistência, organização, para representar e conduzir esses 

indígenas. Hoje Pankará conta atualmente com dois caciques: Maria as 

Dores e Ari Bastos situação comum em vários povos indígenas. 

Portanto, pode se dizer que o povo Pankará na sua organização 

conta com representantes comprometidos com a causa indígena. A inclusão 

de mais um cacique nesta etnia, apesar de ter gerado conflitos entre 

lideranças está sendo vista como um ponto positivo, pois reforça a 

importância do trabalho em conjunto, mesmo que este não ocorra. 
 

METODOLOGIA  
 

A metodologia utilizada nesta construção teve caráter bibliográfico, 

descritiva e exploratória por descrever a partir das entrevistas como os 

professores visualizam os impactos dessa retomada, a abordagem é 

qualitativa por se tratar de um tema social na história do povo cujo intuito é 

confirmar o objetivo geral do trabalho a partir das percepções dos 

professores durante a aplicação das entrevistas com professores. De acordo 

com as respostas percebemos que esta ação foi uma maneira de fortalecer a 

educação diferenciada e intercultural dentro do Povo Pankará. 
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ANÁLISE DOS DADOS  
 

A análise dos dados teve como base os escritos de Gil (2008), 

Lakatos e Marconi (2003), pois se trata da parte investigativa da pesquisa, 

busca responder o problema de pesquisa em decorrência da construção do 

trabalho por meio da coleta de informações que confronta a realidade com os 

descritos teórico.  

De acordo com Gil (2008): “O delineamento ocupa-se precisamente 

do contraste entre a teoria e os fatos e sua forma é a de uma estratégia ou 

plano geral que determine as operações necessárias para fazê-lo”. (...) (p. 

68). Desse modo, o processo de pesquisa é um confronto das ações na 

coleta de dados e nem sempre as respostas esperadas são o que diz o 

estudo teórico. 

Como citado anteriormente a discussão terá início pelas entrevistas 

aplicadas com os professores no Povo Pankará, optou-se apenas por 

investigar um percentual de 10% desses profissionais, dando a este tipo de 

escolha o que diz os autores amostra de dados, mas que responde de 

maneira satisfatória o objeto de pesquisa. 

A pergunta de número 1 descreve a seguinte indagação: “Quais as 

práticas da cultura indígena do povo você promove aos seus alunos em sala 

de aula?” Obtiveram-se como respostas os dados a seguir. Dos 10 

entrevistados “7 enfatizam a importância da história do povo como atividade 

na sala de aula, partindo do princípio da retomada”, “1 considera uma 

atividade de fortalecimento da cultura”, “2 ressaltam a formação de guerreiros 

dentro da escola, por meio dos conhecimentos adquiridos no povo”. Dessa 

forma, a reflexão nos leva a entender que mesmo a maioria dos professores 

na prática faz uso adequado dessa atividade como método de inclusão de 

conquista.  

De acordo com Cortella: “É fundamental valorizar a atividade docente 

como um ato de amorosidade. Há quem diga que, em se tratando da 

realidade de brasileira, isso é praticamente impossível”. (...) (2014, p. 14). 

Neste contexto, a forma de tratamento dos profissionais quando o trabalho é 

feito de qualidade simplesmente faz seu dever não visa apenas o salário. A 

reflexão a seguir permeia na pergunta dois: “Qual o objetivo dessas 
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práticas?” “6 professores responderam: “fortalecer a cultura tornando o aluno 

conhecedor de suas práticas por meio do conhecimento de sua própria 

identidade”, “2 acreditam que essa prática faz parte da transformação da 

educação comum para a intercultural” “1 tem a mesma percepção da questão 

anterior formar guerreiros” “1 compreender a importância dos aspectos 

sociais dentro de seu próprio povo”, nesta perspectiva, as respostas dos 

docentes mais uma vez afirmam o reconhecimento e a importância da 

retomada como base para uma educação diferenciada e de qualidade.  

Sendo assim, Ferrari (2008, p.16) ressalta: 

 
(...) O indivíduo só poderá agir na medida em que aprender a conhecer o 
contexto em que está inserido, a saber, quais são suas origens e as 
condições de que depende. E não poderá sabê-lo sem ir à escola, 
começando por observar a matéria bruta que está lá representada.  

(FERRARI, 2008, p.16) 
 

No tocante a questão do projeto político pedagógico existe 

introdução do reconhecimento das lutas do povo, o PPP da escola faz 

referência a esta prática, os profissionais estão cientes que há realmente a 

necessidade dessa inserção para junto construir uma ação coletiva entre 

todos. Neste contexto responde ao objetivo geral da pesquisa: “Investigar 

como ocorreu a retomada da educação escolar do Povo Pankará em 

documentos que apresentam as especificidades, que valorizam as tradições, 

costumes e crenças fator determinante para a educação diferenciada, sem 

no entanto, desconsiderar a realidade em que vivemos hoje, e necessita de 

incrementos para que possam tornar uma atividade atrativa na comunidade 

escolar, bem como para incentivo na formação diferenciada dos professores 

da área”. 

A pesquisa de campo é profunda além de identificar como os 

objetivos serão respondidos ajuda na identificação de uma gestão cujo papel 

seja capaz de incluir a diversidade que permeiam a escola contemporânea, 

assim os detalhamentos das respostas satisfazem as características para a 

sequência de análises de dados. 
 

Os estudos de campo apresentam muitas semelhanças com os 
levantamentos. Distinguem-se destes, porém, em relação principalmente 
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a dois aspectos. Primeiramente, os levantamentos procuram ser 
representativos de um universo definido e fornecer resultados 
caracterizados pela precisão estatística. Já os estudos de campo 
procuram muito mais o aprofundamento das questões propostas do que a 
distribuição das características da população segundo determinadas 
variáveis. Como consequência, o planejamento do estudo de campo 
apresenta muito maior flexibilidade, podendo ocorrer mesmo que seus 
objetivos sejam reformulados ao longo do processo de pesquisa. (GIL, 
2008, p. 76) 

 

Portanto, os trabalhos de investigação têm um papel social 

abrangente, mas, sobretudo exige precisão na análise dos dados. As 

variáveis assumem uma característica fidedigna para o entendimento real do 

estudo e nelas incluem ainda o que se obtém em estatísticas. “Nossa 

organização interna procura incorporar o maior número possível de membros 

das comunidades para juntos realizarmos, de forma ampla e com qualidade, 

as atividades de planejamento e de ação pedagógica”. (PPP-PANKARÁ, 

2012, p. 22) 

Assim, precisa chegar ao entendimento que o PPP é de fato para 

tratar da educação indígena do Povo Pankará como algo de conquista não 

apenas por estabelecimento em lei, entretanto alguns gestores anteriores a 

esta etapa da educação não tinha a mesma visibilidade do assunto. 

A questão cinco diz; “Esta forma de organização corresponde as 

práticas esperadas numa educação escolar indígena?”, “9 dos entrevistados 

disseram “Sim” e apenas um disse não opinou sobre a questão”, acredita-se 

apenas não quis expor seu ponto de vista atitude permitida quando se trata 

da obtenção da opinião de outra pessoa. Acrescenta ainda o seguinte 

entendimento: Os profissionais cada dia procuram-se aprimorar mais para 

garantir uma educação de qualidade para todos.  
 

(...) Os professores, como parte responsável pelo desenvolvimento dos 
indivíduos, têm um papel determinante e delicado. Devem transmitir os 
conhecimentos adquiridos, com cuidado para não tirar a autonomia de 
pensamento dos jovens. A proposta de Durkheim levará o aluno a 
avançar sozinho? Esse modelo de formação externa contraria a 
independência nos estudos? Ou será uma condição para que a educação 
cumpra seu papel social e político? (FERRARI, 2008, p.19) 
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Por isso, a importância da contribuição do educador para com o 

indivíduo em desenvolvimento, porém deixa claro não se pode tirar a 

autonomia do pensamento dos educadores, as pessoas não aprendem só 

precisa da contribuição de outras pessoas do meio. “(...) os professores 

tenham uma formação especifica para a educação intercultural e bilíngue. 

(...)” (BRASIL, 2005, p. 15). Desse modo, o professor deve sempre buscar 

ampliar seus conhecimentos em relação a educação intercultural. 
 

A institucionalização de um programa de educação escolar indígena no 
âmbito dos sistemas de ensino estaduais é que possibilitará a articulação 
de uma série de iniciativas, sejam, de fato, beneficiadas por sua inclusão 
no sistema educacional garantindo harmonia e integração entre 
diferentes ações a serem desenvolvidas. (BRASIL, 2005, p. 16) 

 

Diante do exposto, obter um ensino de qualidade os educadores 

precisam está informado dos avanços da educação. Pois, tem esse direito a 

uma educação especifica e diferenciada, no entanto os governantes antes 

tiravam esses direitos com as Propostas Curriculares do Estado, onde não 

incluíam o currículo indígena.  

A pergunta de número setetrata o PPP a indagação foi a seguinte: 

“Em relação ao PPP do povo ele tem interferência direta na educação e na 

cultura escolar de Pankará?” Todos respondem: “sim”, um dos pesquisados 

respondeu; “Em Pankará a educação não é dirigida sozinha, pois é através 

da organização do próprio Povo. Como pajé, liderança, cacique, professores, 

bibliotecário, secretário, auxiliar, merendeira, porteiro e pessoas da 

comunidade”. Por isso, classifica uma educação intercultural voltada para a 

realidade do povo. 
 

As áreas de estudos consideradas parte da formação básica do professor 
(não cursou ou concluiu o ensino médio antes de sua formação) com 
área como a pedagogia indígena e a pesquisa, mais relacionadas à 
formação especializada para o magistério indígena. Ou seja, o professor 
indígena, quase sempre em serviço, aprende ao mesmo tempo os 
conteúdos e sua metodologia, evitando-se a tradicional já 
desaconselhada ruptura entre o conhecimento teórico e o prático, ou 
entre a escola da vida. (BRASIL, 2005, p. 48) 
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A pergunta dez é: “Quais os documentos oficiais da educação são 

trabalhados na sala de aula que você professor tenha conhecimento dele?” “ 

4 responderam que apenas o PPP”, “2 não responderam” “4 responderam: 

PPP, LDB, RCNEI, BNCC, PCNS, DOCUMENTOS DO POVO”. Assim, os 

professores nos leva a indagar conhecem e trabalham? Ou Não trabalham 

por que não conhecem? Pois acreditamos ser marcos norteadores da 

educação intercultural.Desse modo, entende-se que a educação intercultural 

ocorre de diferentes modos e a participação da comunidade não é totalidade 

dificulta o processo de trabalho.  

De acordo, Prézia (2000, p.52): 
 

Cada sociedade tem suas normas, cada povo tem seus costumes. Os 
povos indígenas têm também suas regras e suas tradições. Muitas delas 
possuem um sentido religioso, pois o espiritual está muito presente, os 
ritos, isto é, as normas religiosas que acompanham as várias fases da 
vida. (Prézia, 2000, p. 52) 

 

Já Carmo (2006, p. 23) diz: 
 

Dentre as reivindicações dos professores que merece ser discutida é a 
capacitação. Por que ela tem sido a mais solicitada pelos profissionais da 
educação? A maioria dos professores acredita que a falta de capacitação 
é uma das grandes responsáveis pelo fracasso escolar. A lógica é 
simples: os alunos fracassam porque os professores são despreparados 
e, se tivessem uma “formação continuada”, a tendência seria a melhoria 
do ensino. (CARMO, 2006, p. 23). 

 

Por isso, os resultados podem entender que a maioria dos 

professores ainda tem a retomada como um desafio que não vai ser vencido 

por governantes por não realizar formação específica nesta área. Porém, a 

maior barreira vista está neles mesmos em acharem a causa como algo 

impossível quando se trata da demarcação que torna um marco importante 

como conclusão da retomada. 

De acordo com Cortella (2014, p. 32): 
 

A educação é um espaço para conflito, rejeições, antipatias, paixões, 
adesões, medo e sabores. Por isso, essa relação exala humildade e 
precariedade. Atenção contínua do compartir conduz às vezes a ruptura 
e a recriação do conhecimento não estão apenas em falar sobre coisas 
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prazerosas, mas, principalmente, em falar prazerosamente sobre coisas. 
(CORTELLA, 2014, p. 32). 

 

Dessa forma, é imprescindível reconhecer a inclusão como um modo 

de atingir o todo, pois nenhum ser é igual ao outro, todos têm direito e 

deveres iguais não só na escola mais em sociedade e na família, por outro 

lado pensamos e agimos diferente, por isso a qualquer momento vamos 

concordar ou divergir com alguns ideais comuns nas relações interpessoais e 

na inclusão de algo novo. 

De acordo, com as informações coletada respondem ao problema de 

pesquisa e ao objetivo geral permeados pela seguinte redação: problema 

“Investigar como ocorreu a retomada da educação escolar do Povo Pankará 

em documentos que apresentam as especificidades, que valorizam as 

tradições, costumes e crenças fator determinante para a educação 

diferenciada, sem, no entanto, desconsiderar a realidade em que vivemos 

hoje, e necessita de incrementos para que possam tornar uma atividade 

atrativa na comunidade escolar, bem como para incentivo na formação 

diferenciada dos professores da área”. Foram atingidos seu apogeu, torna o 

estudo inovador na área de identificação dos impactos de luta e conquista de 

cada povo. 

De acordo com Lakatos e Marconi (2003, p. 96): 
 

Concluindo, nascemos com expectativas e, no contexto dessas 
expectativas, é que se dá a observação, quando alguma coisa 
inesperada acontece, quando alguma expectativa é frustrada, quando 
alguma teoria cai em dificuldades. Portanto, a observação não é o ponto 
de partida da pesquisa, mas um problema. O crescimento do 
conhecimento marcha de velhos problemas para novos por intermédio de 
conjecturas e refutações. (LAKATOS E MARCONI, 2003, p. 96) 

 

Desse modo, todo estudo tem expectativas de alcançar o problema 

de pesquisa e os objetivos propostos no princípio do trabalho, porém os 

obstáculos advindos do estudo não podem tornar empecilho para a 

continuidade. Sendo assim, temos que refletir sobre o problema e tomar uma 

direção no estudo para responder com exatidão. Entretanto, o problema 

proposto no estudo não pode ser avaliado apenas como uma situação 
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pessoal, pois todo estudo cientifico é antes de tudo imparcial até mesmo na 

fase empírica da questão. 

O professor não pode exercer o domínio e ao mesmo tempo 

socializar os valores dos educandos que não sejam os mesmos ideais deles. 

Dessa forma, é impossível propagar cidadania, pois para que isso ocorra 

temos que respeitar as individualidades e acompanhar seu crescimento 

profissional e pessoal na sociedade. 

Como afirma a Grupioni, (2005, p.19): 
 

As leis subsequentes a Constituição que tratam da educação tem 
abordado o direito dos povos indígenas a uma educação diferenciada, 
pautada pelo uso das línguas indígenas, pela valorização dos 
conhecimentos e saberes milenares desses povos e pela formação dos 
próprios índios para atuarem como docentes em suas comunidades. 
(GRUPIONI, 2005, P.19) 

 

Desse modo, o professor deve ser conhecimento dos costumes 

indígenas para introduzir nas suas práticas ações que fortaleçam seus 

conhecimentos aos alunos e ainda terá os mesmos valores ficando 

acessíveis à convivência entre ambas as partes, pois a educação indígena se 

organiza principalmente nos saberes populares de cada povo. 

De acordo com Carmo (2006, p. 20): 
 

Contraditoriamente, a sociedade quer que a escola socialize os jovens e 
as crianças, transmitindo e ensinando-lhe valores morais compatíveis 
com a ordem vigente; ao mesmo tempo, quer também, que a escola 
auxilie cada aluno a desenvolver seu potencial individual e específico, de 
acordo com a sua origem e seu nível socioeconômico. Espera, ainda, que 
ensine valores, crenças e ordem universais e hegemônicos e os jovens 
com estatutos históricos. (CARMO, 2006, P. 20): 

 

Diante do exposto, os pais dizem que a sociedades está passando 

suas responsabilidades para os professores, tendo que educar e transmitir 

valores, atividades que as crianças e jovens devem aprender no seio familiar 

e na comunidade em que vivem. O que não é diferente na educação 

diferenciada e indígena, boa parte das tradições as crianças começam a 

conviver com elas apenas na escola.Nas escolas Pankará não é diferente, 
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pois os educadores às vezes têm que se desdobrar para criar métodos que 

substituem algumas funções dos pais, respeito, crença e costumes.  

O educador é na atualidade um ombro amigo dos seus alunos, onde 

pode desabafar tirar as dúvidas sobre algo que os pais poderiam auxiliá-los 

melhor. A educação Pankará tem como prioridade a cultura, costumes e a 

sabedoria dos anciões transmitidos histórias e lendas, acontecida nas 

comunidades. 
 

Em outras palavras, uma proposta para a formação de professores 
indígenas em contexto intercultural é construída com a co-participação de 
índios e não-índios, por meio de uma equipe de profissionais sensíveis às 
demandas políticas das comunidades e com experiência acumulada com 
o ensino e a formação de professores em situações de diversidade 
cultural. (...) (BRASIL, 2005, p. 33) 

 

Por isso, a interculturalidade ocorre de maneira política as 

expectativas do pobre e índio, mesmo dizendo que os direitos iguais aos 

filhos dos ricos estudando nas mesmas universidades, podendo adquirir a 

profissão que lhe convém. Por ser população rurais e nem sempre conseguir 

acompanhar as mesmas oportunidades.  

A formação pedagógica no Povo Pankará, ocorre por sabermos que 

sempre o determinado na LDB 9.394/96 “são pressuposto para 

embasamento da educação indígena”. Mediante as respostas positiva 

podemos entender que a maioria dos educandos tem sugestões para 

melhorar a relação de interação entre ambas as partes envolvidas na luta e 

na busca de uma igualdade. Portanto, entende-se que a fala para todos a 

educação indígena não é a única na vida dos índios, pois temos o 

conhecimento construído fora da aldeia mais torna base para a formação de 

todos, outras culturas são essenciais para nos tornarmos cidadãos 

conhecedores de direitos e deveres. 

De acordo com Gil (2008, p. 50): 
 

As pesquisas sociais, tanto por seus objetivos, quanto pelos 
procedimentos que envolvem, são muito diferentes entre si. Por essa 
razão torna-se impossível apresentar um esquema que indique todos os 
passos do processo de pesquisa. No que parece haver consenso de 
parte da maioria dos autores, entretanto, é que todo processo de 
pesquisa social envolve: planejamento, coleta de dados, análise e 
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interpretação e redação do relatório. Cada uma dessas grandes etapas 
pode ser subdividida em outras mais específicas, dando origem aos mais 
diversos esquemas. Até o momento não foi possível definir um modelo 
que apresente, de forma absolutamente precisa e sistemática, os passos 
a serem observados no processo de pesquisa. Não há uma teoria 
suficientemente abrangente para tal, o que faz com que os diversos 
autores procedam à determinação e ao encadeamento das fases da 
pesquisa com certa arbitrariedade. 

 

Conclui-se que os objetivos foram parte essencial para um trabalho 

cientifico coerente é necessário para atender ao estudo, pois eles são a 

base, ou seja, o planejamento da ação e a coleta das informações. Onde 

pode definir as etapas a serem desenvolvidas. É um norteador para seguir, 

está exposto o que se quer alcançar sobre o problema determinado. Que 

nesse tivemos seu alcance em totalidade. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A luta pela conquista de novos horizontes sempre são marcas na 

história dos povos indígenas não sendo diferente no povo Pankará. A 

pesquisa de campo, contribuiu para entender e responder o problema de 

pesquisa que se baseia, os impactos da retomada da educação como base 

numa educação diferenciada no território local. 

Dessa forma, podem-se identificar alguns aspectos importantes para 

minimizar as desigualdades existentes anteriormente podendo constatar que 

os profissionais inseridos nesta nova conjuntura identificam diretamente os 

avanços e melhoria tanto em acesso quanto em assistência desta 

modalidade de ensino. 

De acordo, com a pesquisa de campo pôde-se constatar que o 

problema da luta por uma educação intercultural que atenda as necessidades 

de todos não e nove, mas não foi adquirida de forma simples onde até 

mesmo os gestores das instituições abordam o interesse pelo tema não 

apenas pelos profissionais mais até mesmo pela famílias residentes dentro 

do território Pankará. 

Por outro lado, constata-se que os educadores são dependentes 

exclusivamente da gestão educacional, pois não buscam meios por si próprio 

para aprimorar seus conhecimentos e assim colocarem em prática. Mesmo 
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com a contrapartida dos governantes equipando as instituições com materiais 

didáticos e capacitações ainda cabe de necessidade de ampliação de oferta 

e garantia de permanência destes profissionais nas licenciaturas 

interculturais. 

Sendo assim, o estudo trouxe diferentes conhecimentos precisos 

diante da pesquisa realizada, onde podemos conhecer o processo da 

conquista e como anda a educação indígena nas escolas do Povo Pankará. 

Obtivemos um resultado satisfatório que enriqueceu mais nosso campo de 

formação docente.  

Assim, esta experiência fez refletir sobre a importância de uma 

profissão docente, pois é preparadora de todas as outras profissões. Diante 

disso, pode-se dizer que é um professor crítico inovador busca sempre novas 

fontes de conhecimentos por que somos seres em evolução.  

Neste sentido, fica claro a importância das licenciaturas interculturais 

para trabalho diferenciado na educação indígena em todos os aspectos, pois 

a formação é parte fundamental para a evolução da educação. Esta pesquisa 

contribuiu para a formação por meio de novas experiências adquirida na 

trajetória da pesquisa sobre a educação indígena e a importância do papel 

dos profissionais que compõem a educação indígena na nossa sociedade. 

Com isso só nos enriqueceu, deixando experiência concretas para ser 

colocadas em prática.  

O trabalho trouxe como contribuição direta para a formação uma 

nova visão sobre o processo de formação pedagógica na educação básica, 

mais precisamente nas escolas do Povo Pankará, onde concentrou-se a 

pesquisa de campo. Pois, sabe-se que a exclusão acontece mais frequente 

quando a comunidade é desprovida de conhecimentos bem como ao se 

negar o direito de luta. 

Por fim, a educação indígena Pankará teve avanços no processo 

educativo, mas vale lembrar que ainda existe um longo caminho a ser 

percorrido, pois os profissionais precisam buscar formações continuas e não 

apenas contentar-se com a licenciatura aqui concluindo. Diante disso, fica 

comprovado é essencial para o professor torna-se preparado para atuar em 

todas as áreas de trabalho, como destaque: educação, gestão e formação 

social de um povo.   
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CAPÍTULO 11 
 

EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA E FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES INDÍGENAS NA UFPE: 

OLHANDO A GESTÃO ESCOLAR E A INCLUSÃO 

DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO PIBID 

DIVERSIDADE 
 

Ana Maria de Barros37 

Ana Maria Tavares Duarte38 

Risonete Rodrigues da Silva39 
 

INTRODUÇÃO 
 

Breve reflexão sobre cidadania e Direitos Humanos 
 

A tensão exercida pelos movimentos sociais no Brasil a partir da 

redemocratização, em particular, na década de 80 do século XX, veio trazer 

para além do paradigma de classes, a denúncia da exclusão de variados 

segmentos sociais cuja agenda política se centrou do debate sobre as 

diferenças. De acordo com Gonh (2004, p.76) a compreensão das “lutas dos 
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38 Profa. Associada II da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, ex – Vice- 
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novos movimentos sociais necessita se centrar nas lutas por reconhecimento 

e direito a diversidade”. 

Essa questão no Brasil terá visibilidade a partir da eclosão dos temas 

abafados pela luta contra a ditadura militar, mas que na Europa, nos E.U.A e 

na América Latina explodiam nas lutas por direitos específicos de segmentos 

sociais variados por cidadania e direitos humanos, temas como: Gênero, 

diversidade sexual, relações étnico-raciais, lutas do movimento LGBT, 

movimento feminista, Movimento de sem terras, sem teto, etc. É que a luta 

pela retomada da democracia era prioritária, as outras agendas dependiam 

da volta de democracia para que pudessem deslanchar. Para Barros (2013, 

p. 53) “as lutas por reconhecimento, identidades e respeito às diferenças 

estavam embutidas também nas pautas por direitos humanos”, direitos 

reconhecidos na Constituição Brasileira de 1988, marco legal do recente 

Estado democrático de Direito. 

Dentro desse processo de lutas se insere o Movimento Indígena que 

sua luta se aproxima destes outros segmentos que constituem as minorias 

em suas lutas por direito a diversidade cultural e étnica, identidades, 

demarcação de seus territórios e reconhecimento. Neste artigo, nossa 

reflexão tem por base a experiência na Gestão da Licenciatura Intercultural 

Indígena na UFPE e também no PIBID Diversidade que tem nos possibilitado 

mergulhar mais profundamente na vida dos povos indígenas de Pernambuco, 

compreendendo mais de perto os inúmeros desafios de sua educação 

escolar, de sua luta por um currículo específico, diferenciado e intercultural. 

Nesse sentido, essa luta por cidadania e reconhecimento faz da pauta dos 

povos indígenas uma pauta de luta por direitos humanos, mas que ainda 

enfrenta convive com estranhamentos e processos discriminatórios: no 

espaço estatal, na vida acadêmica e no debate pelo direito a diversidade e a 

interculturalidade. 

Nesta experiência, temos verificado a distância entre a Universidade 

Brasileira e a realidade dos povos indígenas, distância que se revela na 

dificuldade de construir com os povos indígenas uma experiência de curso 

superior que não apenas receba as etnias indígenas do Estado de 

Pernambuco no espaço da universidade, mas que com elas dialoguem na 

busca de um modelo de currículo que respeite a diversidade e a 
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interculturalidade nos espaços da universidade. Mas, é necessário ressaltar, 

que neste espaço de embates e conflitos, também ocorrem 

encaminhamentos que vem garantindo visibilidade e reconhecimento dos 

povos indígenas na UFPE. 

Este estudo configura-se como uma pesquisa de caráter documental, 

de abordagem qualitativa. De acordo com Lakatos (2007, p. 176), o que 

caracteriza a pesquisa documental é que “a fonte de coleta de dados está 

restritos a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de 

fontes primárias”. A pesquisa documental é entendida como: 

 

(...) fonte documentos no sentido amplo, ou seja, não só de documentos 
impressos, mas, sobretudo de outros tipos de documentos, tais como 
jornais, fotos, filmes, gravações, documentos legais. Nestes casos, os 
conteúdos dos textos ainda não tiveram nenhum tratamento analítico, são 
ainda matéria-prima, a partir da qual o pesquisador vai desenvolver sua 
investigação e análise. (SEVERINO, 2007, p. 122) 

 

Quanto a abordagem qualitativa, Marconi e Lakatos (2010, p. 213) 

explicam que essa abordagem trata- se de uma pesquisa que tem como 

premissa, “analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a 

complexidade do comportamento humano” e ainda fornecendo análises mais 

detalhadas sobre as investigações, atitudes e tendências de comportamento. 

Assim, o que percebemos é que a ênfase da pesquisa qualitativa é nos 

processos e nos significados.  
 

INDÍGENAS DE PERNAMBUCO, LICENCIATURA 

INTERCULTURAL INDÍGENA E DIREITOS HUMANOS 
 

O curso de Licenciatura Intercultural Indígena tem como finalidade 

social atender às demandas de formação de professores das escolas 

indígenas da rede estadual de ensino de Pernambuco. Nos dados fornecidos 

pela Secretaria de Educação de Pernambuco, em 2007 que consta no PPc 

do curso, havia 639 professores indígenas que atuavam nas escolas 

indígenas do Estado com a formação de Magistério Indígena, desenvolvido 

especificamente para preparar docentes indígenas e que a época não 

possuía a qualificação exigida pela LDB de 2006. 
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No território pernambucano estão situados 12 povos indígenas: 

Atikum, Truká, Kambiwá, Kapinawá, Fulni-ô, Tuxá, Pankararu, Xukuru, 

Pipipã, Pankará, Pankaiwká e Entre Serras de Pankararú. Atualmente, eles 

vivem entre o Agreste e o Sertão pernambucano, na região do semiárido do 

estado, em meio às precariedades das condições climáticas.  Some-se a isto 

o fato de sofrerem rejeição e preconceito da população local que ainda não 

os reconhece enquanto índios, por não apresentarem os padrões fenótipos 

considerados "de índios puros”, consolidados pela sociedade nacional, como 

aquele que vive nu, da caça e pesca e que fala “tupi-guarani”. São também 

vítimas de perseguições por parte de fazendeiros por estarem em 

permanentes conflitos pela posse da terra, além de serem negligenciados ou 

discriminados pelos poderes públicos. 

A maioria das escolas, segundo a Cooperativa de Professores 

Indígenas de Pernambuco (COPIPE), apresentava o mesmo nível de 

precariedade das unidades de ensino do meio rural: evasão, repetência, baixo 

índice de aprendizado dos alunos, turmas multisseriadas, material escolar e 

rede física inadequados. Além disso, atende apenas a primeira fase do Ensino 

Fundamental.  A reivindicação da COPIPE para que o curso fosse criado tinha 

como proposta a formação superior do indígena intercultural com vistas a 

garantir a melhoria da qualidade do Ensino Básico de mais de 120 escolas 

indígenas, estadualizadas pelo decreto nº 24.628 de 12.08.2002. Em 2013, a 

Secretaria de Educação, através da Unidade Escolar Indígena, gerenciava 133 

escolas indígenas e 650 professores. Dentre os professores ainda há 38%, 

aproximadamente, sem formação acadêmica superior. 

A Licenciatura Intercultural Indígena tem uma característica peculiar 

por ser voltada para a educação escolar indígena. As escolas indígenas de 

Pernambuco têm organizações, normas, currículos e desenvolvimento de 

ensino que são específicos. Cada povo indígena vivencia em tempos e em 

modos diversos os seus processos de ensino e aprendizagem, considerando 

seus valores e tradições, suas histórias de lutas e conquistas da terra, da 

organização social, política, econômica e religiosa. A formação proposta pelo 

curso estabelece pontes de diálogo entre a vida das comunidades de cada 

povo e a necessidade de formação para a docência indígena engajada, 

atendendo às especificidades postas pela natureza das escolas indígenas. O 
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princípio epistemológico exigido para o atendimento das especificidades e 

diversidades das escolas indígenas, como consta no Parecer 

MEC/CNE14/99 (BRASIL, 1999) é o da interculturalidade.  

Com a assessoria do Centro Cultural Luiz Freire, os professores 

indígenas conseguiram organizar seus projetos políticos pedagógicos e efetuar 

o planejamento das atividades escolares. Além disso, eles vêm desenvolvendo 

atividades de pesquisa procurando sistematizar os conhecimentos dos seus 

povos e publicando livros para serem utilizados como material didático na sala 

de aula. Nesta perspectiva, os professores devem ser prioritariamente 

oriundos da própria etnia e realizar um processo formativo que atenda às 

especificidades postas pela natureza das escolas indígenas, cujo princípio 

epistemológico básico para o projeto do Curso de Licenciatura Intercultural 

Indígena é a interculturalidade. 

Nessa direção, o movimento indígena brasileiro tem reivindicado o 

cumprimento da legislação referente à educação escolar indígena garantindo 

a formação adequada de professores indígenas. Como resultado da 

mobilização social deste movimento é que hoje existem Cursos de 

Licenciatura Intercultural para formar professores indígenas que atuem na 

educação básica. 

A formação de professores indígenas no Brasil se apoia nos marcos 

regulatório já citado, dentre eles as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Formação Docente em Nível Superior (BRASIL, 2001, 2002) que se articula 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 

2013) e, em particular, com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Indígena, com o Parecer CNE/CP 10/2002 de 11 de março de 2002, e o 

Parecer CNE/CEB Nº. 13/2012, homologado em 15/6/2012 (BRASIL, 2012).  

De acordo com esta legislação, é imperativo que as escolas indígenas 

desenvolvam projetos que promovam a educação como lugar estratégico de 

vivência sociocultural dos modos de ser, viver, pensar e produzir significados 

estabelecendo diálogos interculturais. 
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PIBID DIVERSIDADE E LICENCIATURA 

INTERCULTURAL INDÍGENA 
 

Todos os estudantes da licenciatura Intercultural Indígena são 

educadores em suas comunidades, razão pela qual o trabalho junto ao PIBID 

Diversidade tem como objetivo central o fortalecimento de sua Educação 

escolar, a se articular as atividades de ensino, os encontros do PIBID 

diversidade se ligam ao tempo universidade e o tempo comunidade, 

articulando-se a metodologia da alternância.  

O Programa Pibid Diversidade, atua dentro da Licenciatura 

Intercultural Indígena no Centro Acadêmico do Agreste, campus da 

Universidade Federal de Pernambuco, ligado ao Programa de interiorização 

da universidade brasileira iniciada no Governo Lula. Suas ações têm 

fortalecido o trabalho dos estudantes/professores indígenas, além das bolsas 

contribuírem para a manutenção dos bolsistas no curso. As atividades com 

os estudantes PANKARÁ e PIPIPÃ resultaram na primeira parte do programa 

em atividades de apoio a gestão escolar das escolas indígenas para o 

fortalecimento da história, da identidade e do reconhecimento da diversidade 

desses povos. Com os estudantes/professores dos Povos PANKARU e 

ENTRE SERRAS as ações têm sido direcionadas para a educação inclusiva, 

que abordaremos abaixo.  
 

ESCOLA INCLUSIVA E CURRÍCULO: ADAPTAÇÕES 

CURRICULARES PARA UMA EDUCAÇÃO ESPECIAL – 

QUESTÕES EMERGENTES 
 

A reflexão sobre aspectos curriculares no Brasil, no que se refere à 

educação inclusiva de pessoas com deficiência, é subsidiada por incursões 

no pensamento de autores como Freire (2014, p. 55), que propõe uma 

“Pedagogia do Oprimido” baseada no contexto social em que estão inseridos 

os sujeitos dos processos educativos, o educador e o educando, com 

enfoque, portanto, para a bagagem sócio-histórica e cultural que cada sujeito 

traz consigo. É mister observar, nessa abordagem, a categoria educação 

problematizadora, visando à conscientização desses sujeitos nas dimensões 
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política e educativa. Tomam-se como referências, ainda, pensadores como 

Althusser (1983) Bourdieu e Passeron (1975) em estudos que atingem o 

campo da “Ideologia, Reprodução e Resistência”, elementos constitutivos do 

currículo da educação que influenciam a prática docente e as políticas 

curriculares numa dimensão política (SILVA, 2007, p. 17). 
 

(...) o campo do Currículo se constitui como um campo intelectual: 
espaço em que diferentes atores sociais, detentores de determinados 
capitais social e cultural na área, legitimam determinadas concepções 
sobre a teoria de Currículo e disputam entre si o poder de definir quem 
tem a autoridade na área. Trata-se de um campo capaz de influenciar 
propostas curriculares oficiais, práticas pedagógicas nas escolas, a partir 
dos diferentes processos de recontextualização de seus discursos, mas 
que não se constitui dessas mesmas propostas e práticas. O campo 
intelectual do Currículo é um campo produtor de teorias sobre currículos, 
legitimados como tais pelas lutas concorrenciais nesse mesmo campo. 
As produções do campo do Currículo configuram, assim, um capital 
cultural objetivado do campo. (LOPES, MACEDO, 2010, p. 18,19). 

 

Desta forma, novos desafios são impostos ao currículo da escola 

tanto para atender à sua diversidade cultural e ao seu multiculturalismo, 

como para satisfazer às exigências e conquistas sintetizadas na luta de 

setores da sociedade civil organizada na busca por visibilidade social e 

educativa como política de inclusão social. Essa realidade de inclusão 

alcança, em seu discurso, não somente atores sociais reflexos das 

desigualdades econômicas e sociais, mas também políticas. Impõe-se uma 

formação política que, uma vez direcionada à cidadania no tocante à sua 

legitimação e reconhecimento possibilitados através da luta pelos direitos 

sociais, apresenta caráter de uma pedagogia emancipatória.   

Sob esse aspecto, a educação do sujeito com deficiência é 

assegurada por documentos legais que regem a educação brasileira, a 

exemplo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – LDBEN, que 

propõe diretrizes para educação especial, como modalidade específica, e a 

Constituição Federal de 1988, que dispõe sobre a educação como direito 

subjetivo a todos os indivíduos. O dispositivo constitucional, em seu Título 

VII, Da ordem social, CapítuloIII, ao tratar da educação, da cultura e do 

desporto assinala que: 
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Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de:III- atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. (BRASIL, 1988, 
p. 34). 

 

Percebe-se, através de uma leitura crítica do referido texto legal, a 

importância da ação do Estado para a efetivação dos direitos das pessoas 

com deficiência tendo em vista o processo de inclusão educacional. A 

educação inclusiva, nessa perspectiva, deverá dar cumprimento ao preceito 

do direito constitucional que garante uma educação pública e de qualidade a 

todos os alunos atingindo a esfera da igualdade de direitos e de 

oportunidades, como contributo as vivências democráticas. Porém, alertam 

os estudiosos sobre essa questão, (MANTOAN, 2006, p. 19): “A igualdade de 

oportunidades, que tem sido a marca das políticas igualitárias e democráticas 

no âmbito educacional, também não consegue resolver o problema das 

diferenças nas escolas”. 

Assim, faz-se necessário refletir sobre o papel do docenteque 

permite a percepção dos desafios impostos para uma educação especial 

efetivamente inclusiva, sendo o planejamento das aulas para uma sala de 

aula regular com alunos especiais um deles. Na maioria das vezes, o 

professor se preocupa em fazer sua aula de modo que invisibiliza ainda mais 

o sujeito com deficiência na escola. Nesses casos, se responsabiliza o 

conteúdo pelo fracasso escolar dos alunos, e, por sua vez, o currículo, que 

ainda não comporta a dimensão da inclusão e diversidade na escola. Para 

melhor explicar essa questão, Mantoan (2003, p. 72.73) esclarece que, 
 

Debates, pesquisas, registros escritos/falados, observação, vivências são 
alguns processos pedagógicos indicados para a realização das 
atividades escolares. Tais processos dependem dos conteúdos 
curriculares para esclarecer os assuntos em estudo, mas os conteúdos 
são sempre considerados como meios, e não como fins de ensino 
escolar. (MANTOAN, p.  72, 73). 

 

Mudanças curriculares e também ações docentes são de 

fundamental importância, porém impõe-se a necessidade de pesquisas mais 

aprofundadas sobre essa temática, no sentido de se perceber e se captar os 

impactos sobre o sujeito com deficiência no contexto da educação inclusiva e 
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de como vem se dando as adaptações curriculares necessárias para o 

acolhimento dos alunos especiais. 
 

POVO PANKARÁ E POVO PIPIPÃ: EDUCAÇÃO 

INDÍGENA E LUTA POR UMA EDUCAÇÃO 

DIFERENCIADA E INTERCULTURAL 
 

O Povo Pankará e o Povo Pipipã eram para nós desconhecidos até a nossa 
participação na Licenciatura Intercultural Indígena, o povo Pankará está situado na 
cidade de Carnaúbeira da Penha, na Serra do Arapuá no Sertão Pernambucano, 
próximo a cidade de Floresta e o Povo Pipipã está situado na Cidade de Floresta no 
Sertão Pernambucano, próximo a Ibimirim, a Serra Negra é o espaço Sagrado deste 
povo. Após o diagnóstico da realidade das escolas indígenas das aldeias, os 
estudantes dos dois povos elaboraram um roteiro para realização de um 
documentário sobre cada povo, e através deste documentário registrar as falas das 
lideranças, dos mais velhos, compreender suas vivências, escutar sobre os rituais 
sagrados e sua importância para o fortalecimento da educação e da história, 
identidade e luta de cada povo. Os documentários foram também construídos para 
que se transformem em materiais didáticos e preservem para a posteridade como 
cada povo chegou até aqui e os desafios futuros, os nomes dos documentários são:  

 

a- PANKARÁ: Resistência, luta, e fortalecimento da identidade étnica 

pela gestão de Educação Escolar; 

b- PIPIPÃ: Identidade, saberes tradicionais e gestão escolar. 
 

Os documentários com os depoimentos das lideranças e educadores 

foram de fundamental importância para o planejamento das atividades dos 

pibianos que junto com as supervisoras e lideranças compreendem que a 

educação escolar deve contribuir para o fortalecimento dos povos, nesse 

sentido, as atividades que estão sendo desenvolvidas em cada povo desde 

2014 seguem objetivos que foram traçados nas comunidades, envolvendo 

estudantes pibidianos a supervisora e as lideranças em cada povo.  

O Pibid Diversidade na área de Gestão da Educação Escolar 

Indígena no Povo Pankaráno que se refere a educação escolar, se 

aproximou com ações de formação continuada da gestão das escolas, em 

particular, na elaboração de estratégicas de aprendizagens significativas e 

vem contribuindo com a educação escolar, promovendo a articulação dos 

conhecimentos adquiridos pelos pibidianos na universidade com os saberes 
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tradicionais do povo, propiciando o desenvolvimento de pesquisa e  a 

qualificação das formações dos educadores e a aprendizagem dos 

educandos nas escolas Pankará.  

O povo Pipipã a partir do diagnóstico realizados nas suas escolas 

observou que os estudantes apresentavam dificuldades em se auto 

afirmarem índios Pipipã, observou também defasagem no que se refere a 

leitura e escrita. Foi esta realidade que os motivou a elaborar as ações que 

foram e estão sendo implementadas pelos pibidianos que necessitam 

articular de forma ativa os conhecimentos adquiridos na Universidade e os 

conhecimentos tradicionais do povo Pipipã.         

Portanto este trabalho vem dando apoio aos bolsistas do Pibid na 

elaboração de projetos didáticos de intervenção, os mesmos serão 

elaborados de acordo com especificidade do povo, trabalhando 

interdisciplinaridade envolvendo os eixos norteadores da educação escolar 

indígena. Para o desenvolvimento das atividades, serão necessários 

recursos tecnológicos, humanos, didáticos, financeiros e físicos. Estão sendo 

complementados através do projeto didático de intervenção: Reconhecendo 

e valorizando a identidade enquanto povo Pipipã; Oficina de arte indígena; 

Elaboração do projeto de intervenção: Da cultura a linguagem; Visita aos 

espaços sagrados; Oficina de produção de parodia, versos, rimas, peças 

teatrais e elaboração de cartazes ilustrados; além de Gravação de vídeos. 
 

POVO PANKARARU E ENTRE SERRAS: E O DESAFIO DA 

INCLUSÃO 
 

“Educação Inclusiva” nos Povos Pankararu e Entre Serras de 

Pankararu, se caracteriza enquanto grupo de estudo, interventores na prática 

de ensino e realizadores de formação continuada em conexão com os 

preceitos da Educação Escolar Indígena. Portanto, o nosso estudo se 

estende para além das escolas as quais os 18 bolsistas acompanham, para 

além das duas supervisoras. O que requer um processo de relação também 

diferenciado. Então, considerando os processos próprios e organização dos 

Povos Indígenas, a nossa atuação se estende a gestão das escolas. E 
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também não faria sentido a nossa ação não refletir no modelo de educação 

escolar dos povos Indígenas. 

No desenvolvimento das atividades o ponto de partida do trabalho foi 

realizar o diagnóstico de quantos alunos há e quais as necessidades 

educacionais especiais das crianças matriculadas nas escolas onde lecionam 

os estudantes da Licenciatura Intercultural Indígena. Em nossa ação 

diagnostica encontramos matriculados nas 13 escolas que fazem parte do 

subprojeto de educação inclusiva 41 alunos com necessidades especiais, 

sendo 39% com Deficiência Intelectual, 29% com diagnostico de Transtorno 

do déficit de atenção e hiperatividade - TDAH, 12% com Deficiência Física, 

9% com Surdez, 7% com Baixa visão, 2% com Dislexia. 

Nos primeiros relatórios realizados por cada povo, podemos perceber 

que muitas crianças não estão frequentando as escolas, devido à falta de 

acessibilidade, visto que muitas escolas são distantes das aldeias ou por falta 

de docentes aptos para trabalhar com educação especial. 

Observamos também que ainda hão uma dificuldade de identificar, 

nomear e lidar com as pessoas com deficiência nas aldeias. Já que muitos 

não têm diagnósticos. Assim, o PIBID diversidade vem contribuindo de forma 

significativa, para formação desses profissionais através de filmes, 

documentários, leituras, discussões, palestras e através de seminários e 

oficinas. A proposta da educação inclusiva, permiti que esses futuros 

professores indígenas tenham uma visão teórica e prática mais qualificada 

sobre a questão inclusiva, de uma forma geral, e das diferentes síndromes e 

deficiências.  

Nesta perspectiva, para que se concretize a inclusão educacional, há 

necessidades de haver várias transformações, não só quanto a estrutura 

física da escola, mas no aspecto social, isto é, mudanças na comunidade 

escolar. Para que aja a efetivação de inclusão desses alunos Indígenas 

“especiais” nas escolas regulares. A prática de inclusão tem mostrado que os 

alunos com deficiências nas escolas são um desafio e ao mesmo tempo uma 

oportunidade para melhorar a prática pedagógica. O esforço dos professores 

para dar uma resposta educativa às necessidades particulares de 

determinados alunos se reverte em melhoria da qualidade da educação para 

todos os alunos. Visto que, muitas escolas são acessíveis, mas só para o 
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cadeirante. Pois, em sua grande maioria uma escola acessível é quando em 

sua estrutura tem rampas e banheiros adaptados, Segundo Omote (2004, p. 

1), “inclusão escolar vai muito além do que modificações arquitetônicas”. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O trabalho com os povos indígenas de Pernambuco e a experiência 

com alguns povos especificamente já nos fazem afirmar alguns princípios 

que para eles são fundamentais, o debate sobre a relação entre a Educação 

escolar e a identidade é foco da luta da COPIPE: Comissão de Professores 

Indígenas de Pernambuco, que aglutina no seu interior 11 representações 

dos povos indígenas do Estado, exceto o povo Fulni-ô, a COPIPE tem um 

papel de extrema relevância no cenário educacional do Estado por exercer 

um papel importante na pressão junto aos poderes públicos no âmbito 

federal, estadual e municipal da agenda de luta dos educadores indígenas 

por uma educação: específica, diferenciada e intercultural.   

Nesse sentido, esta é pauta que direciona a Licenciatura Intercultural 

Indígena e o Pibid diversidade, que no espaço da UFPE hoje lutam pelo 

curso permanente já que o atual se encerra em 2018, os conflitos com a 

burocracia da UFPE levaram a criação do Conselho intercultural Indígena, a 

concessão de bolsas permanência a todos os estudantes, a requisição de 

vagas de professor permanente junto ao MEC, porém, muito dos conflitos 

permanecem pelo estranhamento da universidade com o modo de ser e de 

compreender as forças dos saberes tradicionais na educação indígena, o 

excesso do academicismo e muitas vezes a distância de alguns conteúdos 

com a vida dos povos em suas comunidades ainda geram conflitos a serem 

superados nas mesas de negociações que seguem. 

Com os povos que temos estudados, vimos que não é possível mais 

pensar uma educação para os indígenas sem eles, nosso desconhecimento 

inicial sobre o modo de vida deste povo revela como a invisibilidade social 

tem um caráter violador, e como o trabalho do PIBID Diversidade pode 

contribuirá para visibilizar as lutas, as resistências e as conquistas destes 

povos que continuam a lutar desde a dominação colonial pelos seus 

territórios e pelos demais direitos. A Educação indígena está ligada a 
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educação em Direitos Humanos, pois é pela educação formal e oral que se 

dá nas escolas indígenas, que as crianças poderão acompanhar como cada 

povo vem construindo e resgatando sua identidade e se fortalecendo nesse 

processo. 

A educação indígena requer uma educação inclusiva, onde o direito 

dos sujeitos com alguma necessidade educacional especial é respeitado em 

todos aspectos. Tanto físico, educacional, social e moral. Onde o docente 

possa desenvolver e utilizar metodologias de ensino adequadas as 

necessidades e diferenças atendendo a especificidade de cada sujeito. 

Respeitando seus conhecimentos e saber com um intuito de haver a 

materialização das leis e decretos que respaldam a educação para todos. 

Também requer, que os mais velhos, as lideranças, os professores de artes 

estejam demonstrando que na educação dos povos indígenas tudo está 

articulado, como a aquisição dos conteúdos formais de ensino e os 

conteúdos sagrados de cada povo.que se expressa em sua arte, em seus 

rituais sagrados, que permeiam todas as suas atividades e a educação é 

parte dela.   
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CAPÍTULO 12 
 

AS PRÁTICAS DE MEDIDAS AGRÁRIAS 

UTILIZADAS PELOS ANCIÕES NA 

COMUNIDADE FAVELEIRA 
 

Ariston Claudio da Silva40 

Crislainy de Lira Gonçalves41 
 

INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho apresentará como acontecem as práticas de 

medidas agrárias dentro da comunidade Faveleira, intercalando os saberes 

presentes nestas práticas com a etnomatemática. Diante disso, queremos 

identificar de que forma os anciões mediam esses conhecimentos levando 

em consideração que os conhecimentos tradicionais do povo Pipipã vêm 

sendo trabalhados de geração para geração.  

O interesse pela temática surgiu diante de discussões decorrentes na 

disciplina etnomatemática, situadas na Licenciatura Intercultural Indígena, 

onde percebemos a necessidade de aprofundar e aprimorar os nossos 

conhecimentos na perspectiva de estar levando material didático e de apoio 

para o povo Pipipã, ressaltando ainda importância do mesmo para a nossa 

vida profissional enquanto educadores, onde buscamos formar sempre 

guerreiros e, acima de tudo, pessoas capazes de enfrentar o mundo fora das 

aldeias sem perderem a essência de suas identidades indígenas. 

Assim, delineamos como objetivo geral para este trabalho: Analisar 

como os anciãos do povo Pipipã ensinam na comunidade Faveleira o uso 

das medidas agrárias na perspectiva socioeducativa da etnomatemática.  

                                                           
40 Graduado em Licenciatura Intercultural Indígena (UFPE), Professor da Escola Estadual 
Indígena Tibúrcio Lima, Povo Pipipã – Floresta - PE  
41 Doutoranda em Educação (UFPE), Mestra em Educação Contemporânea (UFPE - CAA) 
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Este objetivo se desdobra nos seguintes específicos: 
 

 Identificar em quais atividades os anciãos do povo Pipipã utilizam o 
ensino de medidas agrárias na perspectiva da etnomatemática; 

  Identificar como os anciãos repassam esses saberes de medidas 
agrárias para a comunidade; 

 Analisar a importância que os anciãos atribuem ao uso das medidas 
agrárias na perspectiva da etnomatemática para o fortalecimento da 
afirmação cultural do povo Pipipã; 

 

DISCUTINDO A ETNOMATEMÁTICA: CONCEITOS E 

FINALIDADES 
 

Ao propormos discutir sobre a etnomatemática, entendemos ser 

necessário primeiramente dar ênfase ao ensino da matemática como um 

todo. Isto porque existe uma junção entre uma e outra, e as duas trabalham 

na mesma perspectiva, mas com relações diferentes teoricamente, “(...) isto 

porque a etnomatemática é um estudo da evolução cultural da humanidade 

no seu sentido amplo a partir da dinâmica cultural que se nota nas 

manifestações matemáticas, mas também artísticas, religiosas, tecnológicas 

e científicas (...)” (BICUDO; BORBA, 2005, p.17). Assim, a nossa 

compreensão surge do mesmo pensamento destes autores, uma vez que 

notamos que essa dinâmica cultural é de fundamental importância para os 

povos indígenas, especificamente para o povo Pipipã, na perspectiva de 

estar formando guerreiros e cidadãos capazes de viver em um contexto 

social além do seu, sem perder a essência do ser indígena. 

Dessa maneira compreendemos que assim como a escola, a 

comunidade indígena é um dos espaços que oferecem as práticas de ensino-

aprendizagem e que esses espaços vão além, pois, como afirma Bicudo e 

Borba, (2005, p.188), “(...) a educação é dada desde as coisas mais simples 

até as mais complexas, as sagradas. Aprendemos fazendo junto com os 

mais velhos (...)”, concordamos com essa afirmação, pois sabemos que o 

ensino aprendizagem vai além de quatro paredes, esse ensino pode 

acontecer nos terreiros sagrados, nas matas sagradas, nas serras, nos rios 

entre tantos espaços. 
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De acordo com a proposta acima, iremos fazer uma relação do 

ensino tradicional pelos anciãos com a comunidade de modo geral e assim 

analisar como os anciãos do povo Pipipã ensinam na comunidade Faveleira 

o uso das medidas agrárias na perspectiva socioeducativa da 

etnomatemática. Vejamos um dos desafios apontados por D’ Ambrósio 

(2007, p. 24) no que se refere à prática da etnomatemática: “(...) conciliar a 

necessidade de ensinar a matemática dominante e ao mesmo tempo dar o 

reconhecimento para a etnomatemática das suas tradições é o grande 

desafio da educação indígena (...)”. Nessa perspectiva nós concordamos 

com o autor no que se refere ao desafio da relação de aprofundamento das 

teorias do ensino da etnomatemática, já que a mesma é mais desenvolvida 

dentro do âmbito comunidade nas práticas interpessoais numa maneira 

tradicional.  

O interesse pela etnomatematica é algo que vem a desencadear 

novos horizontes em uma melhor compreensão; já que essa prática não foi 

deixada pelos nossos antepassados e vem sendo passada de geração para 

geração. É um método que é bastante utilizado dentro das aldeias Pipipã, 

fazendo relação com o as atividades do campo, medindo, comparando, 

contando, separando, criando e apresentando um jeito do fazer matemática a 

parti da etnomatemática. 

Procura-se entender essa relação da prática dos anciãos em fazer 

matemática dentro das atividades que os ajudam para o sustendo de renda 

familiar; e que esse aprendizado é de grande importância para os sujeitos da 

pesquisa. Muito, além disso, queremos ver na prática como esses saberes 

matemáticos acontecem e principalmente como eles são repassados para as 

crianças, jovens e adolescentes do povo Pipipã. 

Diante disto, D’ Ambrósio (2001, p. 14) diz que: 
 

Indivíduos e povos têm, ao longo de suas existências e ao longo da 
história, criado e desenvolvido técnicas de reflexão, de observação, e 
habilidades (artes, técnicas, techné, ticas) para explicar, entender, 
conhecer, aprender para saber e fazer como resposta a necessidades de 
sobrevivência e de transcendência (matema), em ambientes naturais, 
sociais e culturais (etnos) os mais diversos. (p.14) 
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De acordo com o autor Francisco de Assis Bandeira (2016) é 

consenso entre os pesquisadores etnomatemáticos que etnomatemática 

significa a união de todas as formas de produção e transmissão de 

conhecimento ligado aos processos de contagem, medição, ordenação, 

inferência e modos de raciocinar de grupos sociais culturalmente 

identificados. (p.64) Desta forma os autores relacionam as principais 

características da etnomatemática. 

Sendo assim a etnomatemática em muito se relaciona com as 

práticas vividas dentro da comunidade Pipipã, pois faz um elo para a 

manutenção da cultura a partir do conhecimento adquirido de acordo com a 

vivência na própria comunidade, intercalando com o espaço escolar. No que 

ressalva os autores Frankenstein e Powell (2002), “(...) um dos objetivos 

da etnomatemática, no campo educacional, é capacitar os alunos a 

descobrir que eles já pensam matematicamente e, portanto, podem 

aprender a Matemática escolar (...)”. (p.14) 

Portanto essa prática do fazer matemática pelos anciões é 

bastante importante dentro da Aldeia Faveleira, a mesma fortalece a 

cultura do povo e favorece para um grande aprendizado, das crianças, 

jovens e adolescentes de modo geral. 

A etnomatematica na cultura do povo Pipipã é vivenciada em 

todos os espaços e nas atividades em geral. Sendo assim, podemos 

identificar esse fazer matemático em uma roda de conversa pelos 

anciãos, pela busca dos fechos de caroás na caatinga, pela seleção de 

sementes tanto para a agricultura como também para a produção de 

peças da arte indígena, nas expressões artísticas da dança do toré, 

paços, toantes, no próprio terreiro de toré, na construção de artefatos de 

madeira, nas brincadeiras de antigamente, no ritual do Aricuri, na colheita 

de frutas para a subsistência familiar, no saber lidar com o tempo, e 

principalmente no período das plantações nas roças e dentre outros 

métodos. Nota-se assim que o povo Pipipã apresenta uma forte relação 

com a natureza em todos os seus momentos. 

A etnomatemática está presente, direta ou indiretamente, também 

na economia. Vejamos o que Joselito Arcanjo (2003, p.57) afirma: 
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No aspecto econômico, os Pipipã sobrevivem das aposentadorias, dos 
benefícios de natalidade, da pequena produção de artesanato, da venda 
de mel e de outros produtos coletados na região: vara, imbu, fruta de 
palma, sempre produtos Sazonais, além da venda, em pequena escala, 
da carne de bode e porco, tanto dentro da aldeia quanto nas feiras nas 
cidades Floresta e Ibimirim. (ARCANJO, 2003, p.57) 

 

Ou seja, a cultura é tudo aquilo que é vivido em um determinado 

espaço, nesse caso dentro da comunidade indígena Pipipã, prevalecendo à 

prática dos saberes dos anciãos que são repassados a partir do cotidiano e 

na maneira de manter viva uma cultura que apresenta os princípios 

norteadores para a manutenção da identidade étnica e cultural do povo. 

Concordamos com Ubiratan D’ Ambrósio (2002, p.4). (...) “A Etnomatemática 

lança mão dos diversos meios de que as culturas se utilizam para encontrar 

explicações para a sua realidade e vencer as dificuldades que surgem no seu 

dia a dia”. 

Sendo assim a etnomatemática surge a partir da necessidade de que 

as pessoas a precisam fazer determinada atividade em prol do seu cotidiano 

de vida. Numa perspectiva de manter seus costumes e processos próprios de 

aprendizagem, ampliando esse fazer matemático com as práticas da 

Etnomatemática sistematizando-as matematicamente. Portanto, a cultura do 

povo Pipipã está diretamente relacionada com a Etnomatemática, pelo fato 

de lidarmos diretamente com a natureza e de conhecermos mecanismos que 

ajudam a interpretar os fatos e acontecimentos no tempo de maneira clara e 

objetiva. Desse modo vivemos e aprendemos com todos os aspectos 

naturais que sobrevivem no território sagrado. 
 

AS MEDIDAS AGRÁRIAS NA PERSPECTIVA DA 

ETNOMATEMÁTICA 
 

Assim como em outros locais as diferentes medidas estão presente 

no cotidiano de qualquer comunidade, aldeia, malocas dentre outras. Em se 

tratando das unidades de medidas agrárias na qual faz reverencia ao (metro 

quadrado, a braça, a tarefa, a hectare e o alqueire); seja no campo com a 

agricultura, se baseando nos conceitos principais da geometria, para D’ 

Ambrósio cuja palavra apresenta dois significados semelhantes; geo que 
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significa terra, e metria que significa medida. Hoje é prático ver a 

semelhança das obras artísticas no manejo da agricultura, foi através do 

trabalho no campo que surgiu o conceito que iremos chamar de medidas 

agrárias, e que essa prática surgiu a partir da necessidade do ser humano 

em criar e construir práticas agrárias matematicamente. 

Percebemos que ao longo dos tempos, diferentes povos sentiram a 

necessidade de criar mecanismos para um tipo de sobrevivência no espaço 

em que habitavam, e foram desenvolvendo novos métodos e nesse caminho 

surgiram várias técnicas de (explicar, aprender, cultivar, entender e observar) 

de domínio com o solo e natureza. Nessa perspectiva pela prática do 

cotidiano, a Etnomatemática tem o papel fundamental e de entender o que os 

grupos étnicos se deparam em determinado espaço.  

D’ Ambrósio (2011) afirma em relação ao significado das palavras 

que deram origem a Etnomatemática: 
 

Indivíduos e povos têm, ao longo de suas existências e ao longo da 
história, criado e desenvolvido instrumentos de reflexão, de observação, 
instrumentos materiais e intelectuais (que chamo de ticas) para explicar, 
entender, conhecer, aprender para saber fazer (que chamo de matema) 
como respostas a necessidades de sobrevivência e de transcendência 
em diferentes ambientes naturais, sociais e culturais (que chamo de 
etnos) (D’ AMBRÓSIO, 2011, p.60). 

 

Em uma etnia indígena é bem prático perceber a construção do 

conhecimento e a importância dos saberes vivenciado na comunidade que 

leva a vários horizontes para novos guerreiros, passando de geração para 

geração mantendo e estabelecendo esse conjunto de saberes 

Etnomatemáticos para enfrentar os desafios do viver em sociedade.  

De acordo com o autor D’ Ambrósio (2011), no surgimento da 

agricultura, a espécie humana encontrou uma forma mais controlada de 

garantir sua alimentação. Os conhecimentos assim construídos surgiram por 

necessidade de sobrevivência desses indivíduos (p.21) 

Deste modo as medidas agrárias são práticas e técnicas de calculo 

para determinar a área de lotes de terras, sendo baseadas em figuras 

geométricas planas. As medidas agrárias percorrem na perspectiva da 

Etnomatematica permeando a valorização dos saberes de uma determinada 
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cultura, conhecendo e explicando as diferentes realidades socioculturais, 

pelo domínio das técnicas de fazeres e saberes matemáticos. 
 

METODOLOGIA 
 

O propósito desse tópico é apresentar elementos e caminhos da 

pesquisa que realizaremos na intenção de analisar como os anciãos do povo 

Pipipã ensinam na comunidade Faveleira o uso das medidas agrárias na 

perspectiva socioeducativa da Etnomatemática, já que na comunidade é 

possível observar a prática das relações culturais com a Etnomatematica de 

várias maneiras, seja na agricultura, no trabalho no campo ou até mesmo no 

comércio de subsistência alimentícia. Neste sentido, Ubiratan D’Ambrósio 

(2011, p. 9) afirma que a Etnomatematica: 
 

É a matemática praticada por grupos culturais, tais como comunidades 
rurais, grupos de trabalhadores, classes profissionais, crianças de certa 
faixa etária, sociedades indígenas, e tantos outros grupos que se 
identificam por objetivos e tradições comuns aos grupos. (D’AMBRÓSIO, 
2011, p.9)  

 

Diante da temática surgiu a necessidade de pesquisar sobre uma 

temática pouco explorada diante dos pesquisadores do referido povo. Assim, 

na tentativa de explorar campos do conhecimento pouco conhecidos, 

desenvolvemos uma pesquisa de natureza qualitativa, pois a mesma pode 

contribuir para ampliar os caminhos que percorreremos dentro da 

comunidade, possibilitando uma compreensão mais ampliada das práticas e 

métodos que são utilizados com as medidas agrárias e que se relacionam 

com a Etnomatemática. Deste modo, Minayo (2008) caracteriza a pesquisa 

qualitativa da seguinte maneira: 
 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou 
não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos 
significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 
atitudes. (MINAYO, 2008, p. 21) 

 

Assim, ao adotarmos uma abordagem qualitativa de pesquisa, 

acreditamos que este trabalho terá uma forte relação com o campo, visto que 
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ela nos permitirá tratar elementos do cotidiano na comunidade em que vivem 

os anciões do povo aqui citado. Portanto, destacamos a relevância da 

abordagem qualitativa para esta pesquisa, uma vez que nos ajudará a trilhar 

um caminho metodológico que contribuirá para a compreensão dos achados 

da pesquisa com maior clareza, pois a mesma visa principalmente os valores 

e as atitudes, levando o pesquisador à para compreender, interpretar e 

analisar o espaço vivido.  

Assim, a natureza qualitativa desta pesquisa permitirá Uma maior 

interação entre pesquisador e pesquisados na perspectiva de ir ao campo 

com os anciões e observar ativamente como esses saberes das medidas 

agrárias são vivenciados, onde, quando, em que momento, tempo, espaço 

etc., percebendo essa relação das atividades voltadas para a prática do fazer 

Etnomatematica através dos mecanismos da aprendizagem do cotidiano, 

partindo do viver em comunidade e valorizando as crenças, costumes, 

conhecimentos, valores e tradições do povo Pipipã, uma vez que 

entendemos que a cultura é um dos elementos que auto-afirmam um grupo 

étnico a partir da sua expressão na diversidade cultural e material.  

Para a realização dessa pesquisa, elencaremos como sujeitos os 

anciões do povo Pipipã especificamente os da Aldeia Faveleira. Nossa 

escolha por este perfil de sujeitos se justifica pelo fato de os anciãos terem 

mais conhecimentos e influências do uso das medidas agrárias de acordo 

com a prática em campo. Nossa escolha também se justifica devido à 

importância dada a estes sujeitos no cotidiano, dentre outros aspectos 

culturais, uma vez que detêm um saber extraordinário por manter vivo um 

conhecimento que vem sendo passado de geração em geração. Assim, 

elencaremos para esta pesquisa dois dos mais experientes anciõesno que diz 

respeito ao domínio desse ensino e prática com as medidas agrárias no 

cotidiano. 

Como procedimentos de pesquisa, utilizaremos entrevistas com os 

anciões sujeitos da pesquisa, sistematizando os conhecimentos que fazem 

referência a Etnomatematica.  A entrevista é de grande relevância, pois 

favorece uma significativa interação entre entrevistador e entrevistado, 

proporcionando o acesso a informações mais contextualizadas pela temática 
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a partir das ideias fornecidas pelos anciãos pesquisados. Quanto a este 

procedimento, Minayo (2006, p. 64) afirma que: 
 

Entrevista é acima de tudo uma conversa a dois, ou entre vários 
interlocutores, realizada por iniciativa do entrevistador. Ela tem o objetivo 
de construir informações pertinentes para um objeto de pesquisa, e 
abordagem pelo entrevistador, de temas igualmente pertinentes com 
vistas a este objeto. (MINAYO, 2006, p. 64)  

 

Logo, propomos realizar o nosso trabalho por meio de 

entrevistascom os anciões da comunidade Faveleira, na busca de descobrir 

caminhos a partir da interação entre pesquisador e pesquisado que 

favoreçam como se dar essa prática de lidar diariamente com os métodos da 

Etnomatematica relacionando com o trabalho do campo, em especial as 

medidas agrárias. 

Nesse sentido, Joaquim (1941, p. 42) afirma que: 
 

Entrevista trata-se, portanto, de uma interação entre pesquisador e 
pesquisado. Muito utilizada nas pesquisas da área de Ciências Humanas. 
O pesquisador visa apreender o que os sujeitos pensam, sabem, 
representam, fazem e argumentam. (JOAQUIM, 1941, p. 2) 

 

A entrevista dará aprofundamento na pesquisa, pois a mesma 

aproximará mais a relação de pesquisador e pesquisado com o intuito de 

buscar os principais elementos que são utilizados no ensino das medidas 

agrárias e principalmente a relevância dessa prática do fazer matemático a 

partir da necessidade de que esses saberes sejam contemplados dentro da 

comunidade. Além do mais a entrevista favorece ao entrevistado apontar 

detalhes de suas práticas e outros possíveis elementos que contribuirão para 

os resultados da pesquisa campo. 

Deste modo, nosso percurso metodológico se estrutura da seguinte 

maneira: no primeiro momento iremos selecionar os sujeitos através de um 

questionário que possibilite a identificação dos anciãos e a disponibilidade 

dos mesmos em participarem da pesquisa. Tendo selecionado os sujeitos, 

faremos entrevistas com os anciões a respeito da importância que atribuem 

ao uso das medidas agrárias na perspectiva da Etnomatemática para o 

fortalecimento da afirmação cultural do povo Pipipã.  
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Para análise dos dados, faremos uso da técnica da Análise do 

Conteúdo. Buscando novos caminhos que ampliem nossos conhecimentos, 

sistematizamos os dados por categorias correspondentes aos nossos 

objetivos específicos. 

Quanto a esta abordagem, Bardin (1979) ressalva:  
 

A análise de conteúdo é um “conjunto de técnicas de análises das 
comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos 
de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou 
não) que permitem a inferência de conhecimentos relativos às condições 
de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 
1979, p.42). 

 

Nesta perspectiva seguimos uma linha através da análise do 

conteúdo, numa descoberta do que está por traz das práticas da 

Etnomatematica vividas dentro da Aldeia Faveleira, formulando novos 

horizontes, indo muito além e partindo dos depoimentos pelos anciãos que 

foram coletados durantes as entrevistas. O autor também presenta acima 

que há várias maneiras de se interpretar a análise do conteúdo, para uma 

análise que traga os principais contextos e mecanismos centrais da pesquisa. 

Então será partir das entrevistas que se aproximaremos das 

principais experiências vidas pelos anciãos na perspectiva das práticas da 

etnomatemática, fazendo inferências, trocando e somando conhecimentos 

junto aos pesquisados. 

No que diz respeito à inferência Laurence Bardin (1979, p. 39) afirma: 
 

Fazemos inferência quando reduzimos de maneira lógica algo do 
conteúdo que está sendo analisado. Como diz Bardin “o analista é como 
um arqueólogo” trabalha com vestígios que se manifestam na superfície 
da mensagem. Assim, há necessidade de articularmos a superfície do 
material a ser analisado com os fatores que determinaram suas 
características. (BARDIN, 1979, p. 39). 

 

Então é com base nesta abordagem deanálise dos dados que 

analisamos os achados da pesquisa campo efocalizamos os principais elos e 

procedimentos procurando atribuir um resultado mais amplo aos conteúdos 

analisados. 
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ANÁLISE E RESULTADOS 
 

Tendo por foco o objetivo geral deste trabalho, que consistiu em 

analisar como os anciãos do povo Pipipã ensinam na comunidade Faveleira 

o uso das medidas agrárias na perspectiva socioeducativa da 

etnomatemática. Por meio de entrevistas desenvolvemos a pesquisa campo 

pela qual abordamos os principais caminhos que facilitassem uma melhor 

compreensão pelos anciãos da Aldeia Faveleira em relação às práticas de 

medidas agrárias e sua relação com a etnomatemática. Nesse sentido a 

pesquisa teve resultados no que se refere aos conhecimentos e métodos que 

são desenvolvidos e praticados na perspectiva da construção e domínio de 

uma matemática tradicional, pela qual estamos denominando, à luz da 

literatura acadêmica, de etnomatemática. 

De acordo com a pesquisa os anciãos da Aldeia Faveleira utilizam 

várias medidas agrárias no espaço pelo qual convivem. O quadro a seguir 

apresenta algumas dessas medidas. 
 

Nº MEDIDAS 
AGRÁRIAS 

DESIGNAÇÃO 

01 Braça Corresponde/equivale a dois metros de comprimento; 

02 Palmo Corresponde/equivale a vinte e dois centímetros; 

03 Cuia Corresponde/equivalem à capacidade dez quilogramas; 

04 Tarefa Corresponde/equivale a um quadrado com 25 braças de 
cada lado, num total de 100 braças; 

05 Quadro Corresponde/equivale a um quadrado com 50 braças de 
cada lado, num total de 200 braças; 

06 Litro É utilizado para medir a capacidades dos alimentos; 

07 Milheiro Corresponde ao método de contagem com agrupamentos 
de 100 unidades e que dez agrupamentos correspondem 
a 1000 unidades, que recebe o nome de milheiro; 

08 Passo Corresponde a medida de um metro de comprimento; 
 

Podemos identificar as principais medidas agrárias que são utilizadas 

pelos anciões na qual fazemos referência à braça, à cuia, o litro, tarefa, 

quadro, milheiro, passo e palmo. Essas medidas são usadas tanto na roça 

como no trabalho com cercas. A cuia equivale por dez quilogramas ou como 

antigamente dez litros são geralmente utilizados para medir capacidades de 
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quantidades de alimentos. Já a braça é usada para medições de terreno na 

agricultura como no trabalho na construção de cercados; utilizando-se uma 

vara de madeira com exatamente nove palmos que equivale a dois metros de 

comprimento. E que através da braça é muito prático medir as divisões dos 

terrenos para o plantio de legumes para subsistência familiar.  

Para KNIJNIK (2004): 
 

(...) A Etnomatemática, ao se propor a tarefa de examinar as proporções 
culturais destes grupos, em particular, destacando seus modos de 
calcular, medir, estimular, inferir e racionar, isto que identificamos, desde 
horizonte educativo no qual fomos socializados, como “os modos de lidar 
matematicamente com o mundo”, problematiza o que tem se considerado 
como o conhecimento acumulado pela humanidade. (KNIJNIK, 2004, 
p.02). 

 

Quanto à classificação destas medidas é bem prático perceber a 

relação que os anciões interagem com o fazer matemático na perspectiva da 

etnomatematica. Vejamos a fala de um dos anciãos entrevistado. 
 

A tarefa era medida da seguinte maneira, media-se um quadrado cada 
lado com 25 braças que dava num total de 100 braças esquadrejada, ou 
seja, uma tarefa completa. Agora se era meia tarefa já tinha diferença, 
mais se for meia tarefa é 25 braças por 12, 5 doze braças e meia, ou 
seja, quer dizer que é 75 braças, e se quisesse aumentar pra uma tarefa 
era só aumentar mais 25 braças. Pro quadro media 50 braças nos quatro 
lados do quadro de terra, que dava 200 braças esquadrejadas 
(ANCIÃO...).  

 

Destacamos também que para as atividades de medidas de 

comprimento os anciões utilizavam o palmo, o passo e a braça, já para medir 

capacidade de alimentos é viável utilização da cuia. Neste contexto surgem 

vários aspectos tradicionais que prevalecem no método e na perspectiva da 

etnomatemática, relacionado com os principais conhecimentos tradicionais 

dos anciãos Pipipã. 

Através da pesquisa os anciões relataram que o ensino das medidas 

agrárias é repassado no contexto pelo qual desenvolvem suas atividades do 

dia a dia. A partir de uma roda de conversa embaixo de um pé de árvore, e 

principalmente no trabalho juntamente na prática da agricultura de 

subsistência familiar, no preparo do solo e na colheita dos alimentos e que é 



- 260 - 
 

um conhecimento que vem sendo passado de geração para geração, 

ensinando sempre seguindo os costumes primórdios deixados pelos 

antepassados. E que na visão dos anciões é muito importante, porque 

ensinando aos mais novos futuramente eles trarão consigo esse 

conhecimento.  

Por isto, consideramos que as medidas agrárias são muito 

importantes para a aprendizagem, por que é um conhecimento que valoriza 

os costumes do povo Pipipã como fortalecimento pra nossa tradição, 

passando de geração em geração.  

É um saber que vai dando continuidade por nossos guerreiros e 

guerreiras, sabendo-se que esse conhecimento foi construído juntamente aos 

nossos antepassados no trabalho na roça, já nos anos recentes vem sendo 

repassados por nossos anciãos. Por outro lado vemos que o contato com 

essas medidas agrárias se dá pela necessidade do trabalho com a 

agricultura. Segundo D’ Ambrósio (2011) diz que: “Em tempos e em todas as 

culturas, Matemática, Artes, Religião, Música, Técnicas, Ciências foram 

desenvolvidas com a finalidade de explicar, de conhecer, de aprender, de 

saber/fazer e de predizer (artes divinatórias) o futuro”. (D’ AMBROSIO, 2011, 

p.61). 

Ou seja, a etnomatemática está presente em todas as atividades do 

povo Pipipã; Trabalhar com as medidas agrarias é muito importante, pois, é 

através dessas medidas que podemos mostrar um pouco da nossa 

matemática tradicional. Através da relação com os entrevistados foi 

prevalecido que para o ensino das medidas agrárias é obvio ter uma boa 

memória, pois é um conhecimento que precisa ser dominado de maneira 

construtiva mantendo vivo este saber dentro da Aldeia. 

Como afirma o ancião abaixo. 
 

Hoje em dia tá mais pouco (...) antigamente no tempo da gente existia 
tudo isso (...) o interesse é pouco pelos mais novos. Sabemos a nossa 
origem de onde viemos e para onde vamos. Pelos interesses deles eles 
não vão procurar esse tipo de ensino... por que hoje eles procuram mais 
os livros... e as noções é tudo diferente dos velhos. Nós estamos velhos 
não sabemos pegar numa caneta ler e escrever... Enquanto a esse 
conhecimento como anciãos devemos chamá-los atenção e ensinar 
mesmo. Pois é muito importante. 
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Além disso, os anciãos afirmaram que deter este conhecimento é 

primordial para compartilhar de maneira oportuna e significativa sendo muito 

importante, já que os adolescentes e crianças precisarão continuar com este 

conhecimento mais adiante. E assim, futuramente eles por si próprios 

conduzirão uma nova etapa de ensino com as medidas agrárias pela qual 

nós aqui abordamos coo sendo a Etnomatematica. Ou seja, uma matemática 

que valoriza os costumes, a tradição e a cultura do grupo étnico indígena 

Pipipã em suas diferentes formas, maneiras de explicar, contar, medir, 

transformar, comparar, localizar o espaço, os métodos, as técnicas e 

principalmente a manutenção da identidade étnica. 

Ao analisar estes dados identificamos uma forte relação das práticas 

vividas dentro da Aldeia Faveleira pelos anciões que traz elementos que auto 

identificam a existência da etnomatemática socioeducativa pelo domínio do 

fazer matemática pela necessidade de criar ou construir algo através do 

cotidiano.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho foi desenvolvido a partir da mobilização de um 

problema de pesquisa que apresentou a seguinte indagação: Como os 

anciãos do povo Pipipã ensinam na comunidade Faveleira o uso das 

medidas agrárias na perspectiva socioeducativa da etnomatemática.  

Assim, propomos compreender as práticas utilizadas com as 

medidas agrárias pelos anciãos da Aldeia Faveleira na perspectiva da 

Etnomatemática, e desta maneira aprofundar o conhecimento pela temática, 

através das falas produzidas por estes sujeitos. 

Pode-se concluir pelas analises e principalmente pelos relatos dos 

anciões que retratam experiências com a relação das medidas agrárias com 

a Etnomatemática no contexto pelo qual vivem e sobrevivem. Os quais 

apresentam seus contatos com as medidas matemáticas e como estes 

métodos funcionam na prática e qual a sua importância dentro de uma 

diversidade cultural indígena. Portanto, este trabalho visou um 

aprofundamento pelo estudo da Etnomatematica numa das aldeias do povo 
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Pipipã, na perspectiva de abordar os principais caminhos da prática do 

ensino das medidas agrárias.  

Nesta perspectiva a pesquisa tem um sentido de coletar dados de 

uma temática pouca pesquisada e ampliar os conhecimentos sistematizando-

os de maneira clara e objetiva. Espera-se que este trabalho seja útil, não 

somente como meio de pesquisa para os docentes matemáticos, mas 

também para usufruir este estudo como meio de investigação pela 

Etnomatematica praticada pelos índios (as) da etnia Pipipã. 
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CAPÍTULO 13 
 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL, PARENTESCO E 

GESTÃO ESCOLAR: 

CONTEXTOS INDÍGENAS E QUILOMBOLAS42 
 

Caroline Leal43 

Luciete Pankará44 
 

INTRODUÇÃO 
 

Este texto tem como objetivo auxiliar a reflexão coletiva de 

professores/as indígenas e quilombolas sobre o tema “Organização Social, 

Parentesco e Gestão Escolar”. A ideia central é problematizar a relação 

existente entre a gestão das escolas em territórios étnicos e os modos de 

viver diferenciados a partir da organização social que engloba várias 

dimensões: política, religiosa, parentesco, produtiva, ambiental, geográfica, 

etc. 

Para entender o tema proposto precisamos levantar algumas 

questões: 1) o que entendemos por gestão escolar?; 2) o que entendemos 

por organização social e parentesco?; 3) O que a legislação da educação 

escolar indígena e quilombola diz a respeito disso? 4) A forma como 

organizamos a gestão das nossas escolas se baseia em quais princípios? 

Em quais valores? Em quais modelos? 

 

 

 

                                                           
42 Texto elaborado como subsídio didático para o componente curricular “Gestão Escolar e 
Educação Decolonial” da Especialização em Educação Decolonial para Indígenas e 
Quilombolas do IF Sertão/PE. O texto está sem revisão e as autoras têm a intenção de 
revisá-lo e qualifica-lo após o diálogo com os/as cursistas. 
43 Doutora em Antropologia, especialista em educação escolar indígena e quilombola. 
Email:carolinefariasleal@gmail.com 
44 Professora indígena, liderança Pankará, coordenadora da Organização de Educação 
Escolar Indígena Pankará, Especialista em Geografia e Cultura e História dos Povos 
Indígenas. Email:lucietepankara@hotmail.com 
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Vamos por ponto: 
 
 

a. Gestão Escolar 
 

Quando falamos em gestão escolar, é comum o nosso pensamento 

caminhar em direção aos problemas práticos do dia a dia da escola e o que 

precisa ser feito para resolvê-los. O cotidiano escolar envolve temas como 

infraestrutura, transporte, contratação de professor/a, de merendeira, 

calendário, currículo, finanças, matrículas, e tudo mais que a escola precisa 

para funcionar adequadamente.   

Isto não ocorre ao acaso, tem relação com a nossa própria 

experiência escolar, seja como aluno/a ou docente, que remete ao trabalho 

de gerência, um comando centralizado na figura do diretor/a e das 

coordenações específicas. No dicionário de língua portuguesa a palavra 

gestão significa “ato de gerir; gerência, administração, direção” (ACADEMIA 

BRASILEIRA DE LETRAS, 2008, p. 635).  

Sim, gestão escolar implica em processos de liderança, 

coordenação, gerência, organização, responsabilidades jurídicas e 

administrativas, poder e representação. Todavia, é fundamental estar atento 

a uma questão central: a gestão escolar é sempre um modo de gerir a partir 

de uma determinada concepção de escola. Dito de outro modo, a concepção 

de escola é quem vai determinar o modelo de gestão. E, a concepção de 

escola por sua vez está diretamente relacionada aos projetos societários no 

qual a escola está inserida. 

Para a autora Heloísa Lück (2000) existem várias perspectivas de 

gestão escolar na história da educação brasileira. Primeiro um paradigma 

estático, autoritário dos períodos de ditadura no país, no qual a gestão 

escolar era concebida de forma altamente hierárquica, com poder 

centralizado na figura do diretor que respondia a alguma autoridade do 

executivo municipal ou estadual: 
 

Até bem pouco tempo, o modelo de direção da escola, que se observava 
como hegemônico, era o de diretor tutelado dos órgãos centrais, sem voz 
própria, em seu estabelecimento do ensino, para determinar os seus 
destinos e, em consequência, desresponsabilizado dos resultados de 
suas ações e respectivos resultados. Seu papel, nesse contexto, era o de 
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guardião e gerente de operações estabelecidas em órgãos centrais. Seu 
trabalho constituísse, sobretudo, repassar informações, controlar, 
supervisionar, dirigir” o fazer escolar, de acordo com as normas 
propostas pelo sistema de ensino ou pela mantenedora. Era considerado 
bom diretor quem cumpria essas obrigações plenamente, de modo a 
garantir que a escola não fugisse ao estabelecido em âmbito central ou 
em hierarquia superior. (...). Com esse enfoque, administrar 
corresponderia a comandar e controlar, mediante uma visão objetiva de 
quem atua sobre a unidade e nela intervém de maneira distanciada, até 
mesmo para manter essa objetividade e a própria autoridade, centrada 
na figura do diretor (LÜCK, 2000, p. 12-13). 

 

No período mais recente, iniciado na década de 1980, o qual 

reconhecemos como o período da redemocratização do país, cujo 

restabelecimento do Estado democrático foi assegurado na Constituição 

Federal de 1988, a escola passa por grandes transformações acompanhando 

a sociedade. A transição da ditadura militar para a democracia exigiu a 

descentralização e a democratização da gestão escolar, a construção da 

autonomia da escola, e a formação de gestores escolares.  
 

Os sistemas educacionais, como um todo, e os estabelecimentos de 
ensino, como unidades sociais especiais, são organismos vivos e 
dinâmicos, fazendo parte de um contexto sócio-econômico-cultural 
marcado não só pela pluralidade, como pela controvérsia que vêm, 
também, a se manifestar na escola; portanto, com tais características 
devem ser também as escolas entendidas. Ao serem vistas como 
organizações vivas, caracterizadas por uma rede de relações entre todos 
os elementos que nelas atuam ou interferem direta ou indiretamente, a 
sua direção demanda um novo enfoque de organização e é a esta 
necessidade que a gestão escolar procura responder. (...). É possível 
afirmar que, tendo em vista o momento de transição entre esses dois 
enfoques, a escola se defronta muitas vezes, ainda, com um sistema 
contraditório em que as forças de tutela ainda se fazem presentes, ao 
mesmo tempo em que os espaços de abertura são criados, e a escola é 
instigada a assumir ações para as quais ainda não desenvolveu a 
competência necessária. Portanto, a escola e seus dirigentes se 
defrontam com a necessidade de desenvolver novos conhecimentos, 
habilidades e atitudes para o que não dispõem mais de modelos e sim de 
concepções (LÜCK, 2000, p.14-15). 

 

Vamos comparar alguns pressupostos em cada concepção de 

gestão, conforme Lück (2000, p.13 a 15). 
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Enfoque período autoritário 
(antes CF-1988) 

Enfoque período democrático 
(depois CF-1988) 

- A realidade é regular, estável e permanente, 
sendo dada em caráter absoluto, em vista do 
que os sistemas de ensino e as organizações 
escolares não se diferenciam 
significativamente entre si, cabendo a todos a 
mesma forma de atuação em suas 
comunidades; 
- O ambiente de trabalho e comportamento 
humano são previsíveis, podendo ser, em 
conseqüência, controláveis por normas e 
regulamentos, que garantiriam uniformidade 
de ação. – Incerteza, ambigüidade, tensão, 
conflito e crise são encarados como 
disfunções e como problemas a serem 
evitados e reprimidos, e não como 
oportunidades de crescimento e 
transformação.  
- Os sucessos, uma vez alcançados, 
acumulam-se aos anteriores e mantêm-se por 
si mesmos, não demandando esforços 
especiais de manutenção e desenvolvimento. 
- A responsabilidade maior do dirigente é a 
obtenção e a garantia de recursos 
necessários para o bom funcionamento da 
unidade, sendo a precariedade de recursos 
considerada como o maior impedimento à 
realização do seu trabalho. 
-  A melhor maneira de administrar é a de 
fragmentar o trabalho em funções e tarefas 
que, para serem bem executadas, devem ser 
atribuídas a diferentes pessoas, que se 
especializam nelas.  
-  A objetividade garante bons resultados, 
sendo a técnica o elemento fundamental para 
a melhoria do trabalho.  
-  Estratégias e modelos de administração 
que deram certo não devem ser mudados, 
como forma de garantir a continuidade do 
sucesso.  
- Os profissionais e usuários das 
organizações como é o caso do professor e 
dos alunos são considerados como 
participantes cativos das mesmas, em vista 
do que aceitariam facilmente as normas 
impostas, bastando para isso serem 
cooptados.  
-  A contrapartida a essa cooptação é o 

- A realidade é global, sendo que tudo está 
relacionado a tudo, direta ou indiretamente, 
estabelecendo uma rede de fatos, 
circunstâncias e situações, intimamente 
interligadas. 
- A realidade é dinâmica, sendo construída 
socialmente, pela forma como as pessoas 
pensam, agem e interagem.  
- O ambiente social e comportamento humano 
são dinâmicos e por isso imprevisíveis, 
podendo ser coordenados e orientados e não 
plenamente controlados. O controle cerceia, a 
orientação impulsiona.  
- Incerteza, ambigüidade, contradições, tensão, 
conflito e crise são vistos como elementos 
naturais de qualquer processo social e como 
condições e oportunidades de crescimento e 
transformação.  
- A busca de realização e sucesso corresponde 
a um processo e não a uma meta. Não tem 
limites e gera novos sucessos e realizações 
que devem, no entanto, ser continuamente 
buscados pela ação empreendedora.  
-  A responsabilidade maior do dirigente é a 
articulação sinérgica do talento, competência e 
energia humana, pela mobilização contínua 
para promover uma cultura organizacional 
orientada para resultados e desenvolvimento.  
-  Boas experiências realizadas em outros 
contextos servem apenas como referência e 
não como modelos, não podendo ser 
transferidas, tendo em vista a peculiaridade de 
cada ambiente organizacional.  
- As organizações têm vida, desenvolvendo e 
realizando seus objetivos, apenas mediante a 
participação conjunta de seus profissionais e 
usuários, de modo sinérgico. 
- A melhor maneira de realizar a gestão de 
uma organização é a de estabelecer a sinergia, 
mediante a formação de equipe atuante, 
levando em consideração o seu ambiente 
cultural.  
- O talento e energia humanos associados são 
os melhores e mais poderosos recursos para 
mover uma organização e transformá-la. 
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protecionismo a esses participantes, 
mediante ações paternalistas e 
condescendentes. 

 

Importante dizer sobre este quadro comparativo acima, que toda 

mudança social carrega em si ambiguidades, contradições, leva tempo para 

acontecer. Por isso, os pressupostos do modelo autoritário ainda podem 

persistir nos modelos mais contemporâneos. E, como podemos observar 

acima, voltamos também à questão da concepção de sociedade, escola e 

gestão. Para refletir sobre isto é importante relembrarmos que a Constituição 

Federal de 1988 reconhece o Brasil como um país pluriétnico, tanto nos 

artigos 231 e 232 (dos indígenas) como no artigo 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (dos quilombolas). Isto implica reconhecer que 

os indígenas e quilombolas presentes no território nacional são sociedades 

com culturas, valores, histórias, línguas, organização social e territórios 

próprios.  

O que se pretende chamar atenção aqui é para o fato de que a 

escola em territórios indígenas e quilombolas precisa estar diretamente 

associada, relacionada, articulada à concepção de sociedade na qual ela 

está inserida. Assim, a gestão escolar deve ser pensada e orientada a partir 

da concepção de sociedade e de escola que caracteriza cada território 

étnico. 

Na sociedade nacional, há uma concepção majoritária de sociedade 

que é focada no direito individual e na economia capitalista, logo a 

concepção de democracia que vai reger a “gestão democrática” vai ser 

guiada por esta perspectiva: é democrática, garante a participação, mas o 

projeto de sociedade, os valores em jogo são o do mercado capitalista, da 

competição individual, da liberdade de consumo e da propriedade privada.  

Os modelos de gestão também podem ser mais flexíveis e 

participativos segundo rege a Lei de Diretrizes e Bases, contudo ainda é 

vigente a figura do diretor e, em certa medida, a reprodução hierárquica, 

ainda que este modelo esteja em permanente debate nos movimentos de 

educação. Mas, isto ocorre porque o modelo é um reflexo da organização da 

sociedade nacional, a hierarquia entre os poderes, a lógica individual, as 

relações difusas. 
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Então chamamos à reflexão: quais são os projetos de sociedade de 

cada povo indígena, de cada comunidade quilombola? Qual é a concepção 

de escola em cada povo indígena e em cada comunidade quilombola? A 

gestão das escolas em nossos territórios se baseia no modelo de 

organização da sociedade nacional ou da nossa organização social?   

A luta do movimento indígena e do movimento quilombola por uma 

educação escolar alicerçada na cultura, na história e na identidade 

pressupõe que a gestão escolar também deve ser orientada pelos princípios 

da especificidade étnica-racial. A escola é uma instituição que entra na vida 

dos povos e comunidades, se materializa no território, aciona relações de 

poder, desenvolve projetos políticos e pedagógicos, então ela exige que a 

gestão seja alicerçada na organização social específica de cada 

povo/comunidade. 

Vocês já pensaram sobre isso? Em Pernambuco, desde o ano 2000, 

a Comissão de Professores/as Indígenas em Pernambuco (Copipe) vem 

desenvolvendo processos formativos de professores/as indígenas, tanto no 

âmbito do movimento como na relação com seus parceiros, para desconstruir 

os modelos de gestão impostos pelos municípios e recriar novos modelos de 

gestão a partir da reflexão profunda sobre a organização social de cada povo 

e a concepção de escola expressa nos Projetos Políticos Pedagógicos. Em 

um caminho semelhante, o quilombo de Conceição das Crioulas tem refletido 

sobre este tema a partir de pesquisas e consultas à comunidade, o que está 

em processo final de sistematização. Um pouco mais adiante trocaremos 

ideias sobre estas experiências... Mas, agora é importante uma discussão 

mais conceitual sobre o que entendemos sobre Organização Social e 

Parentesco, para nos ajudar a compreender a relação com a gestão escolar. 

Vamos ao assunto! 
 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL E PARENTESCO 
 

A organização social e as relações de parentesco em territórios 

étnicos são temas importantes no desenvolvimento da antropologia enquanto 

ciência que estuda a cultura. Desde os primeiros estudos sobre povos 

diferentes das sociedades ocidentais, no final do século XIX, os 
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antropólogos/as se interessam em observar os modos como os povos 

organizam a vida no seu território e quais as lógicas e os sentidos que 

orientam as variadas formas de existir no território: conviver com a família e 

com os vizinhos, utilizar os espaços para moradia, roça, coleta, pesca, fazer 

ritual, construir estrada, definir lugar de moradia - se em aldeia distante ou na 

aldeia do pai ou da mãe do noivo ou da noiva, ou dos dois -, enfim. E 

entender porque cada sociedade estabelece critérios para viver e pertencer 

no território e quais são estes critérios. 

Cada povo, com sua cultura específica, tem um tipo de organização 

social e de relações de parentesco. Isto quer dizer, que povos indígenas e 

comunidades quilombolas são diferentes entre si e da sociedade envolvente. 

Pankará tem um tipo de organização social e de relações de parentesco 

diferente de Pankararu, que por sua vez é diferente de Atikum e assim por 

diante. Do mesmo modo, o quilombo de Cruz dos Riachos tem um tipo de 

organização social diferente de Conceição das Crioulas e assim por diante. 

Com isto podemos dizer que a organização social e as relações de 

parentesco são marcadores sociais de diferença que vai identificar cada 

cultura específica no seu modo de viver no território. 

Como percebemos a organização social em um dado território? Na 
antropologia podemos visualizar a organização social de um povo a partir de 
alguns elementos básicos, vamos conhecê-los:  
 

a) Relações de parentesco e critérios de pertencimento 

b) Redes de sociabilidade e reciprocidade 

c) Organização espacial 

d) Relações de poder e formas de representação política 

e) Relações de gênero 
 

Importante dizer que cada elemento deste está separado apenas por 

uma questão didática, pois são dimensões articuladas, inter-relacionadas, no 

cotidiano elas não se separam. Vamos compreender rapidamente do que 

trata cada quesito deste: 
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RELAÇÕES DE PARENTESCO  
 

Entende-se que “parentes” são todos aqueles que têm a mesma 

filiação, real ou mítica. Isto quer dizer que essa filiação (vínculo de origem) 

pode existir apenas na consciência das pessoas, não precisa ser sanguínea, 

e isto é o essencial na medida em que determina e exprime um certo tipo de 

comportamento (Augé 1973). Compartilhar a mesma filiação faz com que se 

desenvolva formas de solidariedade e cooperação ritual.  

Em Pernambuco temos vários exemplos de filiação que produz o 

sentimento de povo ainda que as famílias tenham origens diversas. Entre os 

Atikum a crença de que são parentes se baseia na filiação comum que tem 

origem nos personagens míticos Atikum e Umã. Há várias versões na história 

oral que informa quem eram esses dois personagens, mas o que é relevante 

é o fato de que todos os membros do povo acreditam ser descendentes dele 

e isso produz a identidade do povo e cria os vínculos de parentesco. Outro 

exemplo são os Truká que narram a sua filiação através do toante “ Tuxi, 

Tuxá, Tumbalalá, Nação Turká”. Temos ainda o exemplo do quilombo de 

Conceição das Crioulas, nesta comunidade as relações de parentesco se 

constrói por meio da crença de todos terem uma origem comum que são as 

seis negras que primeiro chegaram ao território.  

Além da filiação mítica, isto é, ser descendente de um ou mais 

personagens que habita as narrativas coletivas, mas não se conheceu 

materialmente, há também as filiações reais. Nas filiações reais o/a 

personagem da história é alguém que viveu num tempo mais próximo, que é 

muito vivo nas lembranças da comunidade. Neste caso podemos citar como 

exemplo o caso do quilombo Feijão, o qual tem origem através de Porfírio 

Gomes de Souza – Jiboião, que é pai de uma das anciãs da comunidade. Em 

cada povo indígena e comunidade quilombola pode haver tanto uma filiação 

mítica como uma real, o importante é compreender como o sentimento de 

pertença a uma mesma história de origem produz os vínculos de 

povo/comunidade. 

Cada povo e comunidade também constrói seus critérios de pertença 

para definir quem é ou não membro da comunidade. Como o parentesco não 

é definido necessariamente por vínculos sanguíneos, as pessoas não 
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precisam ser da mesma família biológica para pertencer ao 

povo/comunidade. Cada sociedade indígena e quilombola vai definir seus 

critérios de pertença que podem ser estabelecidos a partir de vários ou um 

critério: religioso, filiação mítica e/ou real, participação na luta pela terra, 

casamento, e outros vínculos de afinidade e também vínculos 

consanguíneos. 

As relações de parentesco são dinâmicas e podem ser mudadas na 

história e ela tem uma grande importância na organização social, como 

afirma Renata Paoliello: 

 
Mais relevante, porém, é destacar a rede de parentesco como 
modalidade histórica de organização social, que sustenta o vínculo 
simbólico com a terra, e que, embora não se cingindo obrigatoriamente 
ao contexto-terra, como as atribuições de direitos conforme o grau do 
parentesco demonstram, diferenciando acesso e uso da terra, e 
desdobrando-se de circuitos mais adensados para outros, 
crescentemente difusos – até porque o parentesco sempre pode ser 
invocado ou recusado, dependendo das alianças e oposições, dos 
interesses e dos usos que dele se pretende fazer –, serve para demarcar 
uma fronteira de relações entre quem está “fora” e quem está ”dentro”, 
seja do local, seja do círculo de parentes, estabelecendo assim um 
gradiente variável entre quem é mais ou menos “parente”. Nesse sentido, 
a rede de parentes é o ponto de partida para as relações, tanto num 
circuito geográfico ampliado, como a dinâmica territorial revela, quanto 
num circuito social alargado (PAOLIELLO, 2007, p. 143-144) 

 

REDES DE SOCIABILIDADE E RECIPROCIDADE 
 

As redes de sociabilidade e de reciprocidade referem-se a ampla 

gama de relações que constituem o universo social do povo/comunidade, 

seja internamente, seja com vizinhos indígenas e quilombolas, seja com 

vizinhos não indígenas com os quais não possui relação de subordinação. 

Todas as sociedades étnicas vai desenvolver uma multiplicidade de relações 

com outros grupos, movimentos, ongs, Estado. Mas, para pensar a 

organização social, são as redes de sociabilidade e de reciprocidade são 

muito importantes para construir o sentimento e as relações de pertença, 

bem como para estabelecer as formas de se relacionar no território 

(proximidade, distancia, conflito e aliança).  
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Sociabilidade segundo o sociólogo Georg Simmel (2008) significa 

interação na busca por afinidades. A finalidade da sociabilidade seria a 

própria relação ou a dinâmica das relações. Com isso, as redes de 

sociabilidade produzem além do sentimento de pertencimento, que os 

indivíduos possam interagir e dinamizar a sua vida social, o que é importante 

para a construção da identidade individual e coletiva.  

Reciprocidade segundo Marcel Mauss (2003) desenvolveu em um 

estudo clássico da Sociologia, o Ensaio sobre a dádiva, implica, de uma 

maneira geral, na tríplice obrigação de “dar, receber e retribuir”. Mas não são 

atos voluntariosos, a reciprocidade significa um tipo de acordo coletivo, de 

“contrato social” que permite o desenvolvimento mais justo da vida em 

comunidade, diferente dos valores individualistas e de exploração de uns 

sobre outros nas sociedades capitalistas. 
 

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL 
 

A organização espacial revela de modo bem particular como um 

povo/comunidade vive a sua territorialidade, sua relação simbólica e material 

com o território tradicional. Significa as áreas que são destinadas à moradia, 

às atividades produtivas e econômicas, às atividades religiosas e festivas, à 

preservação da Natureza e dos espaços sagrados.  

Cada povo/comunidade estabelece critérios próprios de como vai dar 

a forma ao seu espaço, como vai utiliza-lo e defende-lo. Tem sítios e aldeias 

que se formam por critérios familiares, ou por processo de retomada de terra, 

ou por herança e casamento. A geografia, os recursos ambientais, as redes 

de sociabilidade e de reciprocidade também interferem na definição dos 

critérios. Além dos critérios da ordem cultural, também existe situações em 

que a organização espacial está comprometida por causa da presença de 

invasores no território. Ou seja, o direito ao território livre é fundamental para 

um povo/comunidade viver plenamente o seu jeito próprio de se organizar.  

Quando um povo/comunidade não tem autonomia para definir a sua 

organização espacial pode-se originar muitos conflitos, porque a definição 

das áreas de uso individual e coletiva precisa ser baseada na organização 

social e não na imposição de instituições ou pessoas externas à 



- 274 - 
 

comunidade/povo. Mas, há casos em que os conflitos são internos no próprio 

povo/comunidade e, nestes casos, é comum a formação de novas aldeias 

como estratégia de aliviar os conflitos internos. 

O que é importante perceber é que a organização espacial não 

acontece ao acaso, há sempre um conjunto de regras, normas, valores, 

objetivos que orientam o modo como uma comunidade/povo está organizada 

espacialmente. 
 

RELAÇÕES DE PODER E FORMAS DE REPRESENTAÇÃO 

POLÍTICA 
 

As relações de poder que existem na organização social são muito 

importantes para organizar a vida comunitária. Entende-se como relações de 

poder os interesses em jogo na vida comunitária. As relações de poder se 

manifestam entre indivíduos, entre famílias, entre grupos e se qualifica 

através dos saberes religiosos, de cura, das articulações políticas mais 

amplas.  

Em contextos indígenas e quilombolas não significa ter o Poder para 

oprimir o parente, como nas relações capitalistas ocidentais, apesar de existir 

as mazelas da colonização nestes contextos. No contexto da reflexão sobre 

organização social e parentesco, relações de poder significa que todas as 

culturas e sociedades possuem interesses e disputam posições, prestígio, 

alguns tipos de recursos, e alguns tipos de vantagens. Também existem 

hierarquias, pois nem todas as sociedades e culturas são totalmente isentas 

destas diferenciações internas, como explica Paoliello:  
 

Cabe considerar complementarmente que a “comunidade” não é 
homogênea nem autônoma, que o poder circula entre diferentes 
contextos e modela o ambiente de interação, e o trabalho etnográfico é 
instrumento para localizá-lo nas pessoas e nos lugares. O pressuposto 
dessa postura é a concepção do político como relações de poder que 
perpassam todas as relações humanas, marcadas por confrontos e 
negociações e influenciadas por sentidos discursivos (PAOLIELLO, 2007, 
p. 132). 

 

Contudo, o propósito das relações de poder circunscreve às 

dinâmicas coletivas internas e produzem um baixo impacto, quando não 
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resultam em opressões, violências, negação da dignidade do outro. As 

relações de poder com os opressores históricos são de outra natureza, são 

de alto impacto, porque resultam no esbulho do território, em relações de 

trabalho injustas, na negação da dignidade.  

As relações de poder internas às sociedades quando guiadas pelos 

valores culturais, sociais e religiosos, tornam-se uma dimensão muito positiva 

e necessária das dinâmicas sociais.   

Em relação as formas de representação política, cada 

povo/comunidade cria no processo de resistência e de luta pelo território, e 

também por políticas públicas, variadas formas de representação política. 

Entre os povos indígenas é comum a presença de caciques, pajés, 

lideranças de aldeias, conselhos e associações. Já entre as comunidades 

quilombolas o mais comum são as associações, as lideranças que 

representam o povo no movimento quilombola e demais coletivos como 

grupo de jovens, de artesanato, etc. Nos quilombos e nos territórios 

indígenas a autoridade dos mais velhos é muito considerada e representa um 

poder estratégico, já que são eles/elas os/as detentores/as da história do 

povo/comunidade. 

As formas de representação política de cada etnia na região 

Nordeste possuem algumas semelhanças quando comparamos os 

povos/comunidades, todavia elas são muito diferentes no modo de atuar, em 

seus significados, em suas lógicas de funcionamento. Por isso é comum em 

um povo a autoridade maior ser do cacique e em outro ser a do pajé. E, tem 

quilombo que possui cacique e pajé, como a Tiririca dos Crioulos. As formas 

de representação política são o reflexo da cultura e da história que rege a 

organização social de cada povo/comunidade. 

 

RELAÇÕES DE GÊNERO 
 

As relações de gênero pertencem ao âmbito da organização social e 

parentesco, pois ela define os papeis sociais do feminino e do masculino 

para cada sociedade. Cada cultura, cada organização tem uma concepção 

sobre os papeis sociais do gênero a qual influencia os tipos de relações de 

afeto, trabalho, sexo e poder entre homens e mulheres.  
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Para a antropologia, ser mulher e ser homem não é uma questão de 

biologia e sim de papéis sociais, é o que cada cultura entende por feminino e 

por masculino, bem como os espaços de poder, de participação, de 

autoridade que cada um pode ocupar e porquê.  

Ocorre que a situação histórica do contato com o colonizador 

provocou muitos desarranjos nas relações de gênero que exigem uma 

permanente atenção. Em várias situações, principalmente aquelas que 

envolvem as relações com o Estado e reivindicação de políticas públicas, 

conjunturalmente, vê-se um aparente esvaziamento do poder político das 

lideranças femininas diante da “hiperinflação” da posição masculina, nas 

palavras de Rita Segato. A autora, ao analisar o patriarcado colonial 

moderno, em face da luta pelas autonomias, adverte que: 

 
É com os homens que os colonizadores guerrearam e negociaram, e é 
com os homens que o Estado da colonial /modernidade também o faz. 
Para Arlette Gautier a eleição dos homens como interlocutores 
privilegiados foi deliberada e serviu os interesses da colonização e a 
eficácia de seu controle (...). A posição masculina se vê assim promovida 
a uma plataforma nova e distanciada que se oculta por trás da 
nomenclatura precedente, robustecida agora por um acesso privilegiado 
a recursos e conhecimentos sobre o mundo do poder. Desloca-se, assim, 
inadvertidamente, enquanto se opera uma ruptura e reconstituição da 
ordem, mantendo, para o gênero, os antigos nomes, marcas e rituais, 
mas investindo a posição com conteúdos novos. Os homens retornam à 
aldeia sustentando serem o que sempre foram, mas ocultando que se 
encontram já operando em nova chave (SEGATO, 2012, pp.119-120) 

 

Essa hiperinflação, na análise da autora, não desconsidera a 

resistência feminina e a capacidade das mulheres de não se submeter. O 

contexto de imposição masculina, em contraponto, não é alterado: a 

dominação do gênero não é equacionada com a insubordinação. O 

patriarcado ocidental, sem dúvida, provoca impactos negativos na vida 

comunitária e é a chave para o controle dos homens sobre as mulheres 

(SEGATO, 2014).  

As relações de gênero é um aspecto da organização social que 

precisa ser refletida permanentemente, não para equiparar os papeis entre 

homens e mulheres, mas no sentido de garantir que as diferenças não 

passem a significar opressão e violação de direito. Isto se o projeto de futuro 
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do povo/comunidade conter o projeto do Bem Viver, que é romper com as 

mazelas da colonização. As relações de gênero também são importantes 

porque em Pernambuco a docência é exercida majoritariamente por 

mulheres, deste modo, no campo da educação escolar as mulheres têm um 

papel importante na organização social de seus povos/comunidades. 

Por fim, é importante ainda esclarecer que o conceito de organização 

neste texto é compreendido na perspectiva do antropólogo Eric Wolf. Para 

este autor, a organização social não é um produto acabado respondendo a 

um roteiro cultural, mas é um processo frequentemente difícil, cheio de 

conflitos, mas gerador de um poder tático (WOLF, 2003, p.334). 
 

LEGISLAÇÃO 
 

Vamos observar nesta seção como a legislação brasileira trata o 

tema da gestão escolar para indígenas e quilombolas. Observem as 

diferenças e as semelhanças em cada caso. 

Para a Educação Escolar Quilombola, vamos nos deter na Resolução 

Nº 8, de 20 de novembro de 2012 que define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica. 
 

CAPÍTULO II DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA 

 
Art. 39 A Educação Escolar Quilombola deve atender aos princípios constitucionais da 
gestão democrática que se aplicam a todo o sistema de ensino brasileiro e deverá ser 
realizada em diálogo, parceria e consulta às comunidades quilombolas por ela 
atendidas.  

 
§ 1º Faz-se imprescindível o diálogo entre a gestão da escola, a coordenação 
pedagógica e organizações do movimento quilombola nos níveis local, 
regional e nacional, a fim de que a gestão possa considerar os aspectos 
históricos, políticos, sociais, culturais e econômicos do universo sociocultural 
quilombola no qual a escola está inserida.  

 
§ 2º A gestão das escolas quilombolas deverá ser realizada, 
preferencialmente, por quilombolas.  
§ 3º Os sistemas de ensino, em regime de colaboração, estabelecerão 
convênios e parcerias com instituições de Educação Superior para a 
realização de processos de formação continuada e em serviço de gestores em 
atuação na Educação Escolar Quilombola.  
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Art. 40 O processo de gestão desenvolvido na Educação Escolar Quilombola deverá se 
articular à matriz curricular e ao projeto político-pedagógico, considerando:  

 
I - os aspectos normativos nacionais, estaduais e municipais; 
II - a jornada e o trabalho dos profissionais da educação;  
III - a organização do tempo e do espaço escolar;   
IV - a articulação com o universo sociocultural quilombola. 

 

Para a Educação Escolar Indígena, vamos nos deter na Resolução 

Nº 5, de 22 de novembro de 2012 que define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação Básica. 
 

TÍTULO I DOS OBJETIVOS 
 

Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na 
Educação Básica têm por objetivos:  

 
I - orientar as escolas indígenas de educação básica e os sistemas de ensino da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na elaboração, desenvolvimento e 
avaliação de seus projetos educativos;  
II - orientar os processos de construção de instrumentos normativos dos sistemas de 
ensino visando tornar a Educação Escolar Indígena projeto orgânico, articulado e 
sequenciado de Educação Básica entre suas diferentes etapas e modalidades, sendo 
garantidas as especificidades dos processos educativos indígenas;  
III - assegurar que os princípios da especificidade, do bilingüismo e multilinguismo, da 
organização comunitária e da interculturalidade fundamentem os projetos educativos 
das comunidades indígenas, valorizando suas línguas e conhecimentos tradicionais;  
IV - assegurar que o modelo de organização e gestão das escolas indígenas leve em 
consideração as práticas socioculturais e econômicas das respectivas comunidades, 
bem como suas formas de produção de conhecimento, processos próprios de ensino e 
de aprendizagem e projetos societários; 
V - fortalecer o regime de colaboração entre os sistemas de ensino da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, fornecendo diretrizes para a organização 
da Educação Escolar Indígena na Educação Básica, no âmbito dos territórios 
etnoeducacionais;  
VI - normatizar dispositivos constantes na Convenção 169, da Organização 
Internacional do Trabalho, ratificada no Brasil, por meio do Decreto Legislativo nº 
143/2003, no que se refere à educação e meios de comunicação, bem como os 
mecanismos de consulta livre, prévia e informada;  
VII - orientar os sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios a incluir, tanto nos processos de formação de professores indígenas, quanto 
no funcionamento regular da Educação Escolar Indígena, a colaboração e atuação de 
especialistas em saberes tradicionais, como os tocadores de instrumentos musicais, 
contadores de narrativas míticas, pajés e xamãs, rezadores, raizeiros, parteiras, 
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organizadores de rituais, conselheiros e outras funções próprias e necessárias ao bem 
viver dos povos indígenas;  
VII - zelar para que o direito à educação escolar diferenciada seja garantido às 
comunidades indígenas com qualidade social e pertinência pedagógica, cultural, 
linguística, ambiental e territorial, respeitando as lógicas, saberes e perspectivas dos 
próprios povos indígenas.  
Art. 4º Constituem elementos básicos para a organização, a estrutura e o 
funcionamento da escola indígena:  
I - a centralidade do território para o bem viver dos povos indígenas e para seus 
processos formativos e, portanto, a localização das escolas em terras habitadas por 
comunidades indígenas, ainda que se estendam por territórios de diversos Estados ou 
Municípios contíguos;  
II - a importância das línguas indígenas e dos registros linguísticos específicos do 
português para o ensino ministrado nas línguas maternas das comunidades indígenas, 
como uma das formas de preservação da realidade sociolinguística de cada povo;  
III - a organização escolar própria, nos termos detalhados nesta Resolução;  
IV - a exclusividade do atendimento a comunidades indígenas por parte de professores 
indígenas oriundos da respectiva comunidade.  
Parágrafo único: A escola indígena será criada em atendimento à reivindicação ou por 
iniciativa da comunidade interessada, ou com a anuência da mesma, respeitadas suas 
formas de representação. 

 

QUANDO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL ALICERÇA A GESTÃO 

ESCOLAR 

 

Vamos recapitular: na primeira parte do texto vimos brevemente o 

que é gestão escolar, problematizamos a relação entre concepção de 

sociedade, escola e as perspectivas e modelos de gestão. Em seguida 

discutimos o que é a organização social e relações de parentesco em 

sociedades étnicas, para compreender como o modo de cada sociedade se 

organizar e exercer suas relações de poder pode influenciar a escola e a 

gestão. Na terceira seção vimos o que a legislação vigente garante em 

termos da autonomia dos indígenas e quilombolas para estruturar a gestão 

de suas escolas. 

Nesta última seção vamos refletir sobre as possibilidades de articular 

a concepção de gestão escolar aos modos de organização social vivido nos 

territórios tradicionais. Como dito anteriormente, em Pernambuco, cada povo 

indígena organizou a gestão escolar a partir da organização social, do 

mesmo modo tem feito o quilombo Conceição das Crioulas. Para debatermos 

sobre essas experiências tão ricas e interessantes em nosso estado, vamos 
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conhecer um caso específico como ponto de partida para o debate, trata-se 

da gestão escolar do povo Pankará. A partir dela vamos socializar todas as 

outras experiências, desafios, dificuldades e possibilidades! 
 

A GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR NO POVO 

PANKARÁ 
 

O território sagrado do Povo Pankará é a Serra do Arapuá, local de 

habitação e sobrevivência, e nosso mais importante espaço de produção de 

sentido. É nele que as famílias indígenas mantêm-se economicamente e 

reafirmam os laços culturais e interculturais.  

O Povo Pankará da Serra do Arapuá, localizado no município de 

Carnaubeira da Penha, Sertão de Pernambuco, há aproximadamente 500 

quilômetros de Recife. Desde 1940, luta pelo reconhecimento e pela 

demarcação da terra que tradicionalmente ocupa.  Onde o reconhecimento 

Oficial se deu em 2003 e a identificação dos limites da terra Pankará se 

efetivou em 2010.  A população, identificada pelo conselho de ancião, até o 

momento é de aproximadamente 5.500 índios. As lideranças religiosas e 

tribais é quem identificam os membros do nosso Povo e os limites do 

território.  

A organização sócio-política do nosso povo é constituída a partir do 

sagrado. São lideranças aquelas pessoas indicadas pela natureza e os 

encantos de luz, ou seja, quem detém o saber religioso e guarda a história do 

povo. Assim estamos organizados da seguinte forma: Conselho de anciãos, 

03 pajés, cacique, lideranças de aldeia e a organização interna de educação. 

O Povo Pankará mantém uma rica cultura, que vai desde a dança do 

Toré, as produções de artesanatos, a agricultura tradicional, as ervas 

medicinais, as histórias antigas e os rituais sagrados. O Toré e os anciãos 

são as forças maiores dentro do povo. A liderança religiosa é a base da 

identidade e da educação Pankará. A educação Pankará desenvolve- se no 

espaço sagrado. A Educação escolar está organizada respeitando a 

organização social, o espaço geográfico e as relações familiares, assim, 

retratando melhor a realidade sociocultural do povo. 

Hoje temos autonomia e com isso podemos assegurar no currículo 
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os ensinamentos da nossa cultura. Dessa forma percebemos que com o 

passar dos anos tivemos muitas mudanças em relação à educação escolar, 

após anos de luta, temos uma educação específica e diferenciada mantida 

pelo governo do Estado. Comprovando a melhoria em nossa educação 

escolar, temos em Pankará no ano de 2016, 26 Unidades de Ensino, com 23 

escolas regularizadas e 03 extensões funcionando como anexos, que 

permanecerão como anexos, se assim preferirem as comunidades, de 

acordo com as necessidades e reivindicações. Assim, temos em nosso 

território tradicional 26 (vinte e nove) aldeias, com unidades escolares.  

Organizamos nossas escolas em seis núcleos, de acordo com a 

distribuição territorial Pankará e para um melhor acompanhamento 

pedagógico das ações, em termos da educação escolar. Os seis núcleos 

foram assim distribuídos: núcleo 1 (um) do Pé da Serra do Catolé, núcleo 2 

(dois) do Agreste, núcleo 3 (três) da Chapada, núcleo 4 (quatro) da Lagoa, 

núcleo 5 (cinco) do Pé da Serra da Cacaria e núcleo 6 (seis) do Pé da Serra 

Grande e Comunidade Quilombo Tiririca.  

A Organização Social do Povo Pankará relaciona entre as aldeias 

Pankará, o Quilombo Tiririca, reconhecendo enquanto espaço habitado por 

índios Pankará. Por que o Território é quilombo, mas o fato é que, os 

habitantes se identificam em quanto negros e índios. Diante desta realidade e 

pela relação histórica e familiar estabelecida entre ambos, é garantido aos 

membros da comunidade Tiririca os mesmos direitos às políticas públicas 

que são assegurados aos demais membros do Povo Pankará, em especial o 

direito a uma educação específica, diferenciada e intercultural.   

A Função Social da Escola Pankará é formar guerreiros e guerreiras, 

lutadores pelo bem estar do nosso povo, que busque os seus direitos, 

direitos esses de lutar e manter a sua identidade, a valorização da sua 

cultura, que saiba defender suas tradições em qualquer lugar e 

circunstâncias, praticantes dos costumes, crenças, saberes tradicionais, e 

que respeite o território sagrado como espaço de luta, conquista e de praticas 

do bem viver como a partilha, a superação das dificuldades, o cuidado e 

proteção aos nossos bens naturais e históricos, a tolerância e respeito a 

diferença, preparado para a convivência numa sociedade intercultural.     
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Temos no nosso povo a Organização Interna da Educação Escolar 

Indígena Pankará que é constituída por todos/as os/as professores/as 

refletindo e tomando decisões periodicamente sobre os problemas da 

educação, com relação ao desempenho das práticas pedagógicas. Nossos 

professores/as são também lideranças no sentido que participam ativamente 

dos problemas nas aldeias e procuram refletir constantemente com os 

alunos/as e responsáveis das situações dentro das escolas. Os educadores 

são indicados pelas lideranças e a comunidade com os critérios de morar na 

aldeia, ser participativos e praticar das ações dos movimentos do povo. Por 

isso mesmo, o perfil do professor/a Pankará está diretamente relacionado ao 

movimento das lutas do nosso povo.  

As escolas refletem a situação geográfica do povo Pankará, por isso, 

a gestão tem a ver com as relações sociais e familiares estabelecidas na 

comunidade. No processo de decisão valorizamos a participação coletiva da 

comunidade, tanto na organização como no planejamento. As escolas são 

também espaços de aprendizagem que fazem parte das aldeias. Os alunos 

que nelas estudam em algumas são apenas de uma aldeia, e em outras são 

de um núcleo de aldeias que estudam em uma mesma escola. E assim, 

também são com os funcionários. 

Os cargos e funções não são das pessoas, mas sim, da comunidade. 

As relações nas escolas estabelecidas não são apenas funcional ou 

administrativa, mas são princípios construídos pelas famílias e nas 

comunidades que constituem essas aldeias, considerando o tempo da aldeia 

e o tempo escolar. 

Na gestão escolar, os professores/as e coordenadores/as não atuam 

sozinhos ou por conta própria. A educação escolar está submetida à 

organização do povo, ou seja, o conselho de anciãos, cacique, pajé, 

lideranças de aldeias e a própria comunidade. Porém, todos/as têm 

responsabilidades específicas, de acordo com o perfil de cada um. 

Na maneira como definimos a organização das escolas e os papéis 

que os sujeitos da educação nela desempenham, assumimos as seguintes 

orientações, elencadas o PPP: 
 

 Valorização e participação dos mais velhos, lideranças e 
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comunidade na discussão e nos planejamentos pedagógicos; 

 Prioridade à pesquisa entre professores/as e alunos/as junto aos 
mais velhos, como base fundamental para o currículo; 

 Qualificação e ênfase nas habilidades de cada pessoa; 

 Acompanhamento e avaliação sistemática com finalidade de 
aprimorar a prática pedagógica escolar; 

 Realização de encontros mensais (coordenador geral e núcleo), 
bimestrais (coordenador, professores/as, conselho indígena), 
semestral (planejamento com a participação de todos da 
comunidade), movimento anual do povo Pankará, realizando feira de 
cultura. 

 

Em Pankará realizamos todos os anos, no contexto da Educação 

Escolar, um movimento cultural de ação coletiva com práticas pedagógicas 

intercultural, envolvendo comunidades, lideranças, educadores e estudantes 

que resultam na elaboração de diversos materiais específicos de apoio 

pedagógico, e entre vários, destacam-se os já sistematizados e socializados 

nas escolas do povo, como: “Histórias que meu povo conta”, Escola Sagrada 

Família, Aldeia Enjeitado, 2005; “Em Pankará tudo que se planta dá, Escola 

Tia Amélia Caxiado, Aldeia Lagoa, 2006; “Fé, Crença e Ciência Pankará”, 

Escola Sagrada Família, Aldeia Enjeitado, 2007; “História das Aldeias 

Pankará, Escola Vó Olindina, Aldeia Cacaria, 2008; “Jogos, brincadeiras e 

cantigas de antigamente”, Escola José Jerônimo Barbosa, Aldeia Mingu, 

2009; “Nossa Serra, Nossa Terra”, Escola Sagrada Família, Aldeia Enjeitado, 

2010; “Água fonte de vida e patrimônio preservado por nossos 

antepassados”, Escola Tia Amélia Caxiado, Aldeia Lagoa, 2011; “Terra Toré: 

As forças encantadas à frente da educação escolar Pankará,” Escola Vó 

Olindina, Aldeia Cacaria, 2012; “História Pankará na busca da identidade 

Étnica” Aldeia Jardim, 2013; 10 anos de: “Educação, Lutas e Conquistas”, 

Escola Manoel Miguel do Nascimento, Quilombo Indígena Tiririca, 2014; Os 

saberes Pankará na Educação Escolar, Escola Especiosa Benigna de 

Barros, Aldeia Brejinho, 2015.  

Com a vivência de um movimento cultural com socialização e 

sistematização dos saberes do povo na educação escolar a prática 

pedagógica se tornou um instrumento de autonomia na produção do saber 

que tem sentido e significado, porque nesse processo de construção do 
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conhecimento todos os Pankará se envolvem e revelam saberes da nossa 

ancestralidade, principalmente os anciãos, contribuindo assim, com a função 

social da escola. 
 

É através do que vivemos no dia-a-dia que procuramos nos 
relacionar com os outros, valorizando a pesquisa para conhecermos 
como os nossos antepassados viviam como vivemos e como os 
outros vivem. Comparando e buscando o que nos diferencia e o que 
nos identifica enquanto povo específico e culturalmente diferente... 
Assim, aprendemos e ensinamos com a troca de conhecimentos 
adquiridos na comunidade e na participação escolar. Entendemos 
que a aprendizagem se realiza em todo momento de nossas vidas, 
desde o convívio familiar aos outros aspectos da vida social. (PPP 
PANKARÁ, 2007). 

 

A metodologia de pesquisa presente em todas as ações educativas 

da educação escolar no povo Pankará, com a participação efetiva das 

lideranças, tem fortalecido o fazer pedagógico, se caracteriza como espaços 

de formação política e pedagógica, passando a ser um instrumento 

estratégico na busca da autonomia coletiva na construção do conhecimento e 

de fortalecimento da identidade Pankará. 
 

ATIVIDADE DO TEMPO COMUNIDADE 
 

Para o tempo comunidade vocês farão um exercício de reflexão 

sobre a organização social de seus povos/comunidades e analisar se há 

relação com a gestão escolar. Perceber o tipo de relação, as dificuldades, as 

contradições e os avanços. Para ajudar na análise, façam primeiro um 

exercício de descrever a organização social do seu povo/comunidade e 

descrever o modelo de gestão conforme sugestão do quadro abaixo. 
 
 

GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR COMUNITÁRIA 

Organização Social do Povo Organização da Gestão Escola 

  

Inter-relacionar e analisar a Organização Social do Povo com a Organização da 
Gestão Escola (concepção, dificuldades, contradições, avanços) 
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CAPÍTULO 14 
 

A ETNOMATEMÁTICA NO ENSINO DE 

MEDIDAS AGRÁRIAS: UMA ANÁLISE DAS 

PRÁTICAS DE PROFESSORES DO PIPIPÃ 
 

Jéssica Alves de Lima45 

Crislainy de Lira Gonçalves46 
 

INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho apresentará como acontece o ensino da 

etnomatemática em uma Escola Estadual Indígena, nas turmas de 4° e 5° 

ano do ensino fundamental I. Neste campo, analisaremos como os 

educadores abordam os conhecimentos próprios do povo intercalando esses 

saberes com a etnomatemática, O interesse em estudar a temática em foco 

surgiu diante de discussões decorrentes na disciplina etnomatemática, 

situadas na Licenciatura Intercultural Indígena.Percebemos a necessidade de 

aprofundar e aprimorar os nossos conhecimentos na perspectiva de estar 

levando material didático e de apoio para as nossas escolas em especial aos 

educadores da referida escola. 

Assim, salientamos que o foco de nosso estudo reside na 

etnomatemática por se tratar de uma temática que valoriza os conhecimentos 

tradicionais do povo Pipipã, dialogando com os conhecimentos ditos 

“científicos”, diante disso queremos analisar de que forma os educadores do 

povo estão trabalhando esse tema. 

Partimos do entendimento de quea etnomatemática está presente na 

vida cotidiana dos membros da comunidade, embora não se “enquadre” no 

que a ciência entende como conhecimento válido / oficial. Essa compreensão 

                                                           
45 Graduada em Licenciatura Intercultural Indígena (UFPE), Especialista em Educação 
Intercultural no Pensamento Decolonial Indígena e Quilombola, cursando Licenciatura Plena 
em Matemática, é Professora da Escola Estadual Indígena Joaquim Roseno dos Santos, 
Povo Pipipã – Floresta. 
46 Doutoranda em Educação (UFPE), Mestra em Educação Contemporânea (UFPE - CAA) 



- 287 - 
 

está fundamentada em nossa própria vivência coletiva junto à comunidade, 

uma vez que percebemos que os educadores do nosso povo trabalham com 

alguns conteúdos interligados com a etnomatemática. Com base nesta 

realidade, partimos do seguinte questionamento: Como os professores do 

povo Pipipã utilizam em suas práticas a etnomatemática para o ensino de 

medidas agrárias? 

Diante da relevância desta questão para as comunidades indígenas 

de um modo geral, e, para o povo Pipipã, especificamente, delineamos como 

objetivo geral para este estudo: Este objetivo se desdobra nos seguintes 

específicos: 
 

1. Identificar como os professores trabalham os conteúdos de 

medidas agrárias em turmas das séries iniciais do ensino fundamental; 

2. Analisar como os professores articulam o ensino de medidas 

agrárias com a etnomatemática; 

3. Analisar, na visão dos professores, a importância do ensino da 

etnomatemática para a afirmação cultural do povo Pipipã. 
 

A ETNOMATEMÁTICA NO ÂMBITO ESCOLAR E 

FAMILIAR DO POVO PIPIPÃ 
 

Identificar a necessidade e uma educação etnomatemática na escola 

indígena do povo Pipipã é reconhecer e valorizar uma educação específica e 

diferenciada, que é o que buscamos para os nossos estudantes nos dias 

atuais, pois na maioria das vezes buscamos nos prender em conhecimentos 

ditos “científicos” utilizando apenas do livro didático e outros subsídios para o 

ensino aprendizado dos estudantes. Mas através de atividades apresentadas 

pelos docentes percebemos o quão é vasto o campo de conhecimentos dos 

mesmos para uma aprendizagem ampla e que remete aos educadores 

muitas formas de trabalhar os conteúdos abordados tanto na área cientifica 

bem como nas áreas específicas do povo. Com isto Esquincalha, (2003, 

p.13) traz a seguinte reflexão: “os professores podem engajar os alunos na 

análise crítica de uma cultura dominante e da própria cultura, através da 

linguagem matemática, numa perspectiva sócio-política-transformadora”.  
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Ao propormos discutir sobre a etnomatemática, precisamos 

primeiramente dar ênfase ao ensino da matemática como um todo. 

Entendendo que a matemática é de extrema importância para todos os seres 

humanos, inclusive para nós povo indígena que temos nossa própria 

matemática. No entanto, a partir do momento em que começamos a lutar 

pelos nossos direitos e por uma educação de qualidade, percebemos que a 

etnomatemática está interligada com a matemática, isto porque existe uma 

junção entre uma e outra, e as duas trabalham em uma mesma perspectiva 

mas com relações diferentes teoricamente. Sendo assim D’ Ambrósio traz a 

seguinte reflexão sobre a matemática: 
 

A disciplina denominada matemática é na verdade uma etnomatemática 
que se originou e desenvolveu na Europa, tendo recebido algumas 
contribuições das civilizações indiana e islâmica e que chegou a forma 
atual nos séculos XVI e XVII, e então levada e imposta a todo mundo a 
partir do período colonial (D’AMBRÓSIO, 2009, p. 112).  

 

Sendo que essa “matemática” acima citada por D’Ambrósio foi 

incorporada nas comunidades, populações, grupos e outros de forma 

dominante onde o dominador tinha os “conhecimentos certos/verdadeiros” e 

estes grupos eram considerados indivíduos que não tinham conhecimento 

algum, portanto eram submetidos a esse processo de ensino imposto pelos 

colonizadores e/ou dominadores. Dito isto, afirmamos ainda que essa 

“matemática” continua até os dias atuais impregnada nos diferentes grupos 

étnicos de todo o mundo como se fosse o único e verdadeiro conhecimento 

sem respeitar as diversas formas de aprendizagem desses grupos e as 

variadas formas de conhecimentos que possuem. Sendo assim D’Ambrósio 

traz a seguinte reflexão: 
 

(...) falar dessa matemática em ambientes culturais diversificados, 
sobretudo em se tratando de nativos ou afro-americanos ou outros 
grupos não europeus, de trabalhadores oprimidos e de classes 
marginalizadas, além de trazer lembrança do conquistador, do escravista, 
enfim do dominador, também se refere a uma forma de conhecimento 
que foi construída por ele, dominador, e da qual ele se serviu e se serve 
para exercer seu domínio (D’AMBRÓSIO, 2009, p. 113).  
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Como já explicado acima a “matemática” é uma disciplina imposta 

pelo dominador, o que, como diz D’Ambrósio, remete as comunidades 

indígenas muitas lembranças Mas, mesmo hoje nos dias atuais ainda 

estando presente essa “matemática dominante” nos faz pensar e agir de 

forma que esses conhecimentos venham a somar no processo de ensino e 

aprendizagem desenvolvida nas escolas indígenas, fazendo uma interligação 

com os conhecimentos próprios específicos e diferenciados. Sendo assim 

Knijnik, (2004, p.02) também traz sua definição de etnomatemática: 
 

(...) A Etnomatemática, ao se propor a tarefa de examinar as produções 
culturais destes grupos, em particular, destacando seus modos de 
calcular, medir, estimar, inferir e racionar – isto que identificamos, desde 
o horizonte educativo no qual fomos socializados, como “os modos de 
lidar matematicamente com o mundo” -, problematiza o que tem se 
considerado como o “conhecimento acumulado pela humanidade” 
(KNIJNIK, 2004, p.2).   

 

 “Essa matemática e os que a dominam apresentam-se com postura 

de superioridade, com o poder de deslocar e mesmo eliminar a “matemática 

do dia-a-dia”. O mesmo se dá com outras formas culturais (D’AMBRÓSIO, 

2009, p.115). Mas nós enquanto povo indígena e com costumes, formas de 

viver e sobreviver, valores e cultura própria não deixaremos que esse 

“dominador” nos domine iremos sempre fortalecer e repassar os 

conhecimentos do nosso povo para nossos educandos para fortalecimento 

da nossa identidade étnica e cultural. E iremos ainda da nossa maneira 

repassar para os educandos o conhecimento da matemática dita científica, 

pois através desses conhecimentos nos tornamos mais fortes para lutarmos 

por nossos objetivos e direitos. 

Entendemos que devemos trabalhar com os conhecimentos dito 

científicos, a partir do que diz D’Ambrósio (2009, p.116 - 117) 
 

Sem aprender a aritmética do branco, o índio será enganado nas suas 
transações comerciais com ele. Sem dominar a língua do branco, o 
indígena colonizado dificilmente terá acesso à sociedade dominante. Mas 
isso se passa com todas as culturas.  

 

No trecho acima D’Ambrósio (2009) reforça o que já acreditamos em 

ser importante para nós enquanto educadores e para os educandos no 
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processo de formação dos conhecimentos o ensino da aritmética e da língua 

do branco para reforçarmos a nossa cultura e não nos deixarmos colonizar 

pela sociedade dominante que acredita em apenas na existência de uma 

cultura, de um conhecimento, então nossa afirmação está fundamentada 

também na afirmação de D’Ambrósio.  

Considerando a relação entre a matemática e a etnomatemática, 

compreendemos esta última através da conceituação de Bicudo e Borba 

(2005, p.17), que afirmam que “(...) a etnomatemática é um estudo da 

evolução cultural da humanidade no seu sentido amplo a partir da dinâmica 

cultural que se nota nas manifestações matemáticas, mas também artísticas, 

religiosas, tecnológicas e científicas (...)” ou seja a nossa compreensão surge 

do mesmo pensamento de Bicudo e Borba onde notamos que essa dinâmica 

cultural é de fundamental importância para o nosso povo na perspectiva de 

estar formando guerreiros e cidadãos capazes de viver em um contexto 

social além do seu, sem perder a essência do ser indígena. 

“(...) Etnomatemática é procurar entender o saber/fazer matemático 

ao longo da história da humanidade, contextualizando em diferentes grupos 

de interesse, comunidades, povos e nações (...)” (D’AMBRÓSIO, 2007, p.17). 

Analisar como os professores do povo Pipipã utiliza em suas práticas a 

etnomatemática para o ensino de medidas agrárias.  Com isso buscamos 

nesse trabalho analisar no ensino de medidas agrárias como os docentes 

articulam os conhecimentos próprios com a etnomatemática. Procurando 

entender como diz D’ Ambrósio os saberes matemáticos utilizados por 

nossos antepassados e que ainda são utilizados nos dias atuais por nossos 

anciões e no ensino da sala de aula o estudo de medidas agrárias e a 

intercalação com a etnomatemática. Trazemos também a concepção de Orey 

e Rosa (2002, p.3) que não se distancia do que diz D’Ambrósio. 
 

A etnomatemática pode ser caracterizada como uma forma de 
entendimento do pensamento matemático dos grupos culturais e a 
modelagem atuam como uma ferramenta que se torna importante para 
que os indivíduos possam agir no mundo. (OREY E ROSA, 2002, p.3) 

 

 Desse modo compreendemos que a escola indígena é um dos 

espaços que oferecem as práticas de ensino-aprendizagem e que esses 



- 291 - 
 

espaços vão além, como afirma Bicudo e Borba (2005, p.188) “(...) a 

educação é dada desde as coisas mais simples até as mais complexas, as 

sagradas. Aprendemos fazendo junto com os mais velhos (...)”, dito isto, 

concordamos com essa afirmação, pois sabemos que o ensino 

aprendizagem vai além de quatro paredes, esse ensino pode acontecer nos 

terreiros sagrados, nas matas sagradas, nas serras, nos rios entre tantos 

espaços. 

Sendo assim o que os autores Bicudo & Borba (2004) trazem não 

está distante da nossa realidade, pois além dos educadores do povo, os 

nossos anciões, as nossas lideranças, as benzedeiras, parteiras, raizeiros 

entre tantos outros indivíduos fazem parte do processo de ensino 

aprendizagem dos nossos educandos para que os mesmos valorizem, 

respeitem e pratiquem os conhecimentos repassados pelos indivíduos acima 

citados. Então, nós enquanto povo indígena damos grande importância e 

ênfase nos conhecimentos dos nossos anciões, lideranças e de toda 

comunidade a partir do momento em que esses conhecimentos venham a 

somar no processo de ensino aprendizagem dos nossos educandos e na 

nossa auto afirmação enquanto povo indígena.  D’Ambrósio (2007, p. 22) 

ainda afirma que: 
 

Conhecimentos e comportamentos são compartilhados e contabilizados, 
possibilitando a continuidade dessas comunidades. Esses conhecimentos 
e comportamentos são registrados, oral ou graficamente, e difundidos e 
passados de geração para geração. Nasce, assim, a história de grupos, 
de famílias, de tribos, de comunidades, de nações.  

 

Para nós consideramos esse repasse como continuidade de uma 

história de lutas, tropeços e conquistas dos nossos antepassados, mas não 

podemos nos deter apenas nos conhecimentos próprios, pois, como já 

mencionado trabalhamos com a interculturalidade, pois a matemática dita 

“cientifica” está de maneira muito forte no nosso dia a dia. Dessa forma 

D’Ambrósio expõe “Conciliar a necessidade de ensinar a matemática 

dominante e ao mesmo tempo dar o reconhecimento para a etnomatemática 

das suas tradições é o grande desafio da educação indígena” (D’Ambrósio, 

2007, p. 24). Dificuldades essas muitas vezes imposta pelas as famílias por 

terem ainda a concepção de que escola é local apenas de ensinar a ler, 
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contar e escrever, ainda é muito forte essa presença pois os colonizadores 

cumpriram com o seu papel dominar todos os grupos, populações e 

comunidades. 

Dito isto, D’ Ambrósio (2009, p. 27) afirma que:  
 

O predomínio de uma forma sobre outra, algumas vezes a substituição 
de uma forma por outra e mesmo a supressão e a eliminação total de 
alguma forma, mas na maioria dos casos o resultado é a geração de 
novas formas culturais, identificadas com a modernidade. 

 

Estando assim, pesquisas como as de (GUERDES, 1991; VERGANI, 

2000, KNIJNIK, 1996; CLARETO, 2009) apontam que os educadores das 

comunidades indígenas buscam sempre trabalhar com a interculturalidade e 

transdisciplinaridade trazendo para o dia a dia dos educandos as diversas 

culturas seja ela indígena, africana, quilombola, MST, campesino e outros 

grupos que passaram pelo mesmo processo de colonização. Entendemos 

que o ensino aprendizagem dos educandos acontece de maneira em que a 

transmissão dos conhecimentos etnomatemáticos se dá a partir da troca de 

experiências e saberes trazidos pelos educandos, saberes estes transmitidos 

na vivência em casa, na comunidade, com os pais, avós e outros membros 

da família. 

Libâneo (2012, p. 222), traz a seguinte reflexão: “o professor não 

ensina na escola conhecimentos desconectados, capacidades dissociadas, 

habilidades desligadas, e sim, prepara os alunos para a vida na sociedade, 

quer dizer, para uma existência completa e total”.  Sendo assim os 

professores indígenas do povo Pipipã buscam formar e preparar os 

estudantes para essa vivência em sociedade fortalecendo os conhecimentos 

próprios e intensificando os conhecimentos ditos científicos. Em sua 

argumentação política Bill Barton (2002, p.) diz que: 
 

A etnomatemática pode ajudar na luta contra o racismo, colonialismo, 
imperialismo e marginalização de povos, sociedades e culturas. E sugere 
que a Educação Etnomatemática irá mostrar com igual valor, os 
conhecimentos de diferentes povos, assim como instituir o respeito mútuo 
e reduzir a tendência à exploração e descriminação de outras culturas. 
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Portanto essa nossa busca pelo reconhecimento vai além de quebrar 

barreiras como o racismo, colonialismo, imperialismo e marginalização; 

buscamos também fortalecer nossos costumes, tradições e história 

repassando para nossos estudantes que tudo que faz parte da nossa 

vivencia, dia a dia é de extrema importância para o nosso fortalecimento 

étnico e cultural.  

O uso das medidas agrárias foi e é de grande relevância para o 

povos indígenas de Pernambuco e do mundo desde os primeiros habitantes 

até os dias atuais se faz necessário o uso dessas medidas. Para o povo 

indígena Pipipã não é diferente, pois o uso de medidas era um dos meios de 

contagem que nossos antepassados usavam para contar o tempo, medir 

espaços, pesar alimentos, definir a hora entre várias outras utilidades 

algumas delas muito utilizadas atualmente. 

Trazemos aqui alguns exemplos de medidas não convencionais a 

partir do estudo de Silva (2016), que são utilizadas na nossa comunidade, 

como a polegada, o palmo (que nos dias atuais ainda bastante utilizado pelos 

mais velhos também é usada para medir roçados onde usamos a mão para 

comparar e registrar pequenas medidas), e a légua. Dentre as medidas 

apresentadas acima a légua é a mais utilizada na nossa comunidade tanto 

pelos mais velhos como por alguns jovens que mantém viva a tradição de 

usar essa medida pelo simples fato das famílias perpetuarem uma tradição 

que foi repassada pelos nossos antepassados e que na escola apenas 

fortalecemos o uso dessas medidas para que as mesmas não sejam 

esquecidas. Esse tipo de medida era e é utilizada para medir grandes 

distâncias como por exemplo local onde viviam para se locomover até os 

locais onde praticavam os rituais as escondidas. 

Diante destas apresentações podemos destacar que essas e outras 

unidades de medidas ainda se mantêm presente na nossa comunidade e 

consequentemente no nosso Currículo, nas nossas escolas. Por isso, a 

nossa preocupação em identificar como os educadores do povo mais 

precisamente das turmas do 4° e 5° ano como eles articulam as medidas 

agrárias com a etnomatemática.  
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METODOLOGIA 
 

Este tópico tem por objetivo apresentaro caminho metodológico que 

traçamos para a realização desta pesquisa, que, sendo de natureza 

qualitativa, tem segundo Bogdan e Biklen (1994), por fonte direta de dados o 

ambiente natural, interessando-se mais pelo processo do que simplesmente 

pelos resultados e produtos.Assim, diante das considerações de Bogdan e 

Biklen, é que afirmamosque nosso trabalho é de natureza qualitativa. 

Ao propor discutir sobre as práticas de ensino da etnomatemática, 

onde analisaremos em específico o ensino de medidas agrárias e como os 

docentes articulamos conhecimentos escolares e os oriundos da cultura 

Pipipã,  daremos  ênfase às práticas de educadores das séries iniciais do 

ensino fundamental,  por se tratar de uma fase em que os educandos estão 

aprimorando o ensino aprendizagem para o fortalecimento da afirmação da 

identidade étnica e cultural do povo e por ser um dos estágios de ensino em 

que os educandos estão saindo de uma etapa e passando para outra etapa 

de ensino. 

Para realização dessa pesquisa que tem por objetivo principal 

analisar como os professores do povo Pipipã utilizam em suas práticas a 

etnomatemática para o ensino de medidas agrárias. Esse estudo foi realizado 

por meio de pesquisa de campo através de entrevistas, pautado por uma 

abordagem qualitativa tendo em vista e como foco principal a Escola 

Estadual Indígena/Povo Pipipã e os educadores do 4º e 5º ano. 

A referida escola alvo da pesquisa de campo foi escolhida pela 

necessidade de aprimorar o ensino aprendizagem dos educandos no que diz 

respeito aos conhecimentos próprios do povo enfatizando a valorização e o 

respeito pelos conhecimentos adquiridos com a família e comunidade em que 

vive fazendo uma interlocução com os conhecimentos repassados pelos 

educadores, pois entendemos que educação indígena não se dá entre quatro 

paredes, mas no meio em que se vive, pois, como afirmam Borba; Bicudo 

(2005, p.189),“além do espaço da aldeia existem outros espaços que formam 

o ser indígena: a floresta, o rio e/ou a lagoa (...)” Assim, a formação, para o 

povo Pipipã vai mais além dos espaços formais, pois também ocorre nos 
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terreiros sagrados, nos rituais, nas matas, nos toantes, nos acessórios entre 

tantos outros. 

Para a realização da pesquisa, iremos realizar entrevistas com os 

educadores das turmas de 4° e 5° ano da escola acima citada, na intenção 

de identificar como os educadores trabalham os conteúdos de medidas 

agrárias e como elesarticulam o ensino de medidas agrárias com a 

etnomatemática. A entrevista ainda versa analisar, na visão dos educadores, 

a importância do ensino da etnomatemática para a afirmação cultural do povo 

Pipipã. Assim, as entrevistas serão compostas por questões que reafirmam 

nosso foco na etnomatemática, uma vez que reconhecemos a importância de 

os educadores do povo formarem educandos capazes de viver e sobreviver 

em sociedade social sem perder a essência do ser indígena sem ter 

vergonha de se auto afirmar índio Pipipã. 

Salientamos que as entrevistas, procedimento que utilizaremos para 

a coleta de dados, são definidas por Antônio Joaquim (2007, p.125) como 

“aquelas em que as questões são direcionadas e previamente estabelecidas, 

com determinada articulação interna. Aproxima-se mais do questionário, 

embora sem a impessoalidade deste (...)”. Já Bogdan; Biklen (1984, p.139) 

afirmam que “necessariamente, as boas entrevistas revelam paciência. Se 

não souber porque é que os sujeitos respondem de uma determinada 

maneira, terá de esperar para encontrar explicação total. Ao entrevistados 

têm de ser detectives, reunindo partes de conversas, histórias pessoais e 

experiências, numa tentativa de compreender as perspectiva pessoal do 

sujeito”. 

Dito isto, iremos propor através das entrevistas, questões pré-

formuladas, porém, passivas de alteração, na intenção de obter informações 

qualitativas que auxiliem nossa compreensão acerca de nosso objeto de 

estudo. Neste sentido, Minayo (1993, p.19) afirma que “O bom pesquisador é 

o que indaga muito, lê com profundidade para entender o pensamento dos 

autores, que é crítico frente ao que lê, e que elabora sua proposta de 

pesquisa, informa pelas teorias, mas de forma pessoal e criativa”. 

Como já mencionamos acima, temos a evidência da preocupação no 

ensino da etnomatemática nas turmas de 4° e 5° ano onde destacaremos 

quais práticas da etnomatemática que são desenvolvidas no cotidiano 
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escolar. E assim descobrir as proximidades da comunidade e escola de 

maneira clara e objetiva, numa perspectiva amplae sistematizadora.  

Nessa perspectiva percebemos que os desafio da relação de 

aprofundamento das teorias do ensino da etnomatemática, são várias já que 

a mesma é mais desenvolvida dentro do âmbito comunidade nas práticas 

interpessoais numa maneira tradicional. 
 

ANÁLISE DOS DADOS  
 

De acordo com entrevistas previamente estabelecidas e respondidas 

por nossos entrevistados pudemos perceber que o ensino de medidas 

agrárias ganha espaço no dia a dia educacional dos professores como 

também dos estudantes, uma vez que os saberes relacionados à 

etnomatemática transitam entre as atividades diárias e as atividades de 

ensino desenvolvidas na escola, como poderá ser visualizado na análise dos 

dados que apresentaremos a seguir. 

Para tanto, iremos analisar as falas e respostas dos entrevistados 

confrontando com as nossas perspectivas e com o problema da pesquisa em 

estudo subsidiando-se pela análise do conteúdo observando todos os dados 

ofertados pelos entrevistados. 

Um dos nossos objetivos específicos foi identificar como os 

educadores trabalham os conteúdos de medidas agrárias nas turmas de 4° e 

5° ano onde durante as entrevistas com os respectivos professores eles 

informaram que: 
 

São vários os conteúdos de medidas agrárias que abordo entre elas 
medidas como a tarefa, quadro, polegada, palmo, chave, cuia entre 
outros. Estes conteúdos são abordados através de pesquisas com os 
mais velhos e lideranças do povo Pipipã para que seja repassado na 
prática docente. São conhecimentos ainda utilizados pelos mais velhos e 
que são repassados de geração para geração (Professor I).  

 

Através das falas dos entrevistados percebemos que a vivência e 

prática docente não se distanciavam do primeiro objetivo proposto, uma vez 

que afirmaram utilizar variadas medidas agrárias na perspectiva da 
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etnomatemática. O segundo professor traz a seguinte reflexão sobre o 

primeiro objetivo proposto: 
 

Trabalho através de medidas concretas como por exemplo medidas de 
roças, cercas, terrenos e até áreas para construções, realizando cálculos, 
criando situações problemas entre outros. Abordo esses conhecimentos 
intercalando um com o outro, ou seja, saberes próprios e saberes 
matemáticos acadêmicos (Professor II). 

 

Como se pode perceber na fala do professor 2, as medidas agrárias 

são trabalhadas na escola através de situações práticas da vida cotidiana 

dos alunos e da comunidade. A fala do professor aponta para uma não 

hierarquização dos saberes próprios e dos saberes ditos “acadêmicos”, uma 

vez que o mesmo afirma que trabalha com as duas perspectivas. 

Este aspecto diz respeito ao terceiro objetivo que pontuamos para 

este trabalho, que consistiu em analisar como os educadores trabalham o 

ensino de medidas agrárias com a etnomatemática. Ao serem questionados 

sobre este aspecto e durante as entrevistas, os sujeitos informaram:  
 

Intercalo esses conhecimentos por meio das práticas e conhecimento de 
ambas, valorizando os costumes próprios da cultura e da tradição Pipipã. 
As duas tem relação bem próxima no contexto da realidade Pipipã, pois 
muitas vezes as práticas de medidas agrárias estão interligadas com a 
etnomatemática. (Professor I) 

 

A fala do professor I apresenta indícios de sua prática e da 

importância que o mesmo atribui às culturas e tradições. Do mesmo modo, o 

professor II, ao ser questionado sobre como trabalha o ensino de medidas 

agrárias com a etnomatemática, responde da seguinte maneira: “Intercalo 

esses conhecimentos relacionando os conteúdos do livro didático com a vida 

dos estudantes sua vivência na escola bem como no seu cotidiano”. 

(Professor II) 

As informações dadas pelos entrevistados apontam para a 

consciência que os professores possuem da necessidade de construírem, 

juntamente com os alunos do povo Pipipã, um processo de ensino-

aprendizagem que seja significativo e dialogue com a realidade local. 

No terceiro e último objetivo apresentado propomos analisar, na 

visão dos educadores, a importância do ensino da etnomatemática para a 
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afirmação cultural do povo Pipipã. Como já expomos no decorrer deste 

trabalho, este objetivo se constitui relevante pelo de apontar aspectos da 

preservação da cultura indígenas e dos saberes e práticas tradicionais do 

povo Pipipã. Assim, ao serem questionados sobre a importância do ensino da 

etnomatemática, as informações apresentadas pelos entrevistados foram: 
 

É de grande importância o ensino da etnomatemática para a afirmação 
étnica e cultural do povo por que esses conhecimentos de medidas 
agrárias são partes de extrema importância da cultura Pipipã; as mesmas 
são elementos constitutivos da identidade étnica do povo deixadas pelas 
gerações anteriores (Professor I). 

 

De igual modo, o professor II respondeu: “É de grande importância 

por que ajuda a desenvolver os conhecimentos dos estudantes nas 

atividades do espaço em que vive bem como em outros ambientes” 

(Professor II). A visão dos professores acerca da importância em trabalhar o 

uso das medidas agrárias na perspectiva da etnomatemática também é 

compartilhada por outros autores que têm se dedicado aos estudos da 

educação indígena, a exemplo de (MOLL e GREENBERG 1990 apud ROSA 

e OREY, 2011, p. 2) que afirma que: “Se a escola não incorporar 

determinados aspectos da vida comunitária no processo de ensino 

aprendizagem, os alunos se sentirão desmotivados, deslocados e alienados 

neste ambiente de aprendizado”.  

Diante das informações apresentadas pelos nossos entrevistados é 

possível perceber elementos no ensino da etnomatemática e de medidas 

agrárias que identificam o povo e que é de grande importância para a 

afirmação étnica e cultural do povo. Também percebemos o quanto é 

importante a preservação desses conhecimentos e a perpetuação dos 

mesmos seja por parte dos professores ou da família/comunidade.As 

evidências na produção de conhecimentos motivam e geram estratégias nos 

professores e estudantes no que diz respeito aos conhecimentos próprios do 

povo fazendo uma interlocução com os conhecimentos etnomatemáticos 

ditos científicos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante da realização dessa pesquisa foi possível perceber como os 

professores do povo Pipipã, atuantes nas turmas de 4° e 5° ano fazem uso e 

articulamos conhecimentos etnomatemáticos e as medidas agrárias no 

âmbito educacional e nas vivências do dia a dia. Com a realização desse 

estudo ficou evidente que vários conteúdos são extremamente importantes 

na construção e no fortalecimento de novos conhecimentos, e que os 

mesmos, se usados de forma significativa com estudo, planejamento e 

criação de metodologias próprias e diferenciadas, podem contribuir para a 

reafirmação étnica e cultural do povo, fica evidente também que os 

professores fazem usos desses conhecimentos para a formação e 

aprendizagem de todos.  

Contudo, há evidenciada necessidade dos professores indígenas 

Pipipã buscarem sempre informações e formações no que diz respeito aos 

conhecimentos de medidas agrárias bem como da etnomatemática de 

maneira que os mesmos possam utilizar esses conhecimentos em suas 

práticas docentes de forma adaptada a realidade do povo, para ampliação 

das possibilidades de produzir novos conhecimentos. 

Sendo assim, acreditamos que este trabalho será de grande 

importância e valia para o campo acadêmico e para a Educação Escolar 

Indígena Pipipã, pois, espera-se que este trabalho constitua-se numa 

referência para a sociedade em geral e para os profissionais das diversas 

áreas do conhecimento, que os mesmos possam utilizar estas reflexões de 

alguma forma, para repensar, reorganizar e planejar seus planos, projetos e 

conceitos, reafirmando sua identidade étnica e cultural enquanto povo 

indígena. 
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CAPÍTULO 15 
 

EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA: UM ESTUDO 

DE CASO REFERENTE À ESTRUTURA 

EDUCACIONAL DO POVO INDÍGENA XUKURU 

DO ORORUBÁ47 
 

Renata de Sá Mendonça48 

Ana Maria de Barros49 
 

INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo teve como objetivo compreender a forma como é 

estruturado o modelo de Educação escolar indígena do povo Xukuru do 

Ororubá. Levando em consideração suas particularidades e especificidades 

educacionais, segundo as tradições, cultura e valores do referido povo. 

Condições e direitos garantidos pela Constituição Federal de 1988, a todos 

os povos indígenas do Brasil. A qual é assegurado no artigo 210, da mesma, 

a formação básica nas escolas indígenas, conciliar um elo de aprendizagem 

entre a língua portuguesa e demais disciplinas, com a utilização das suas 

respectivas línguas maternas e processos próprios de aprendizagens. 

O povo indígena Xukuru do Ororubá encontra-se no agreste de 

Pernambuco, entre os municípios de Pesqueira e Porção, tem uma 

população de aproximadamente 10 000 (dez mil) indígenas, cerca de 1 800 

famílias distribuídas nas 25 (vinte e cinco) aldeias que formam o território 

Xukuru atualmente, e ainda há uma média de 200 famílias, que moram na 

                                                           
47 Essa pesquisa foi realizada para a conclusão da Especialização em Direitos Humanos 

pela UFPE. 
48 - Graduada em Administração pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE-CAA), 
Pós – Graduada em Gestão Pública pelo Instituto Federal de Educação (IFPE) e Pós- 
Graduada em Educação para os Direitos Humanos pela Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE). 
49 Doutora em Ciência Política, Professora Associada II da UFPE, Docente do Curso de 
Pedagogia (CAA–UFPE), Docente do Mestrado em Direitos Humanos (PPGDH – CAC –
UFPE), Coordenadora do Laboratório de História e Geografia (CAA – UFPE), Vice – Líder do 
Grupo de Pesquisa: Educação, Inclusão social e Direitos Humanos.   
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própria cidade de Pesqueira. Seu território possui uma área de 27 555 ha de 

terra, sendo 100% homologada e 97% indenizadas, dividido em três regiões, 

segundo o tipo de solo e vegetação, são elas: Ribeira, Agreste e Serra.  

A proposta da pesquisa teve a finalidade de analisar como 

estarestruturado o modelo de Educação escolar indígena do povo Xukuru do 

Ororubá e suas principais características, particulares e culturas 

diferenciadas. Desse modo, compreender a constituição e composição do 

modelo de educação escolar indígena do povo Xukuru do Ororubá, 

identificando as principais propriedades e especificidades do povo, 

procurando entender os valores que contribuem para sua formação cultural. 

Deste modo, o estudo justifica-se academicamente, por fornecer para 

mais uma fonte de pesquisa e conhecimento da área, sistematizando 

experiências, tradições e saberes culturais de um povo indígena, que 

contribuem para construir um modelo de educação escolar específica e 

diferenciada. Socialmente, justifica-se por colaborar para disseminar e 

mostrar um novo formato de educação, com outros princípios e outros 

valores, admitindo diferentes estruturas e desenhos educacionais. 

Construindo assim uma estrutura própria de educação que atende as 

necessidades das comunidades do povo, garantida por Lei e que deve ser 

respeitada socialmente. 

E acrescento ainda, uma realização pessoal, por estar atuando há 

seis anos no curso de Licenciatura Intercultural Indígena, graduação 

oferecida pela Universidade Federal de Pernambuco – Centro Acadêmico do 

Agreste, e conviver no curso com representantes dos doze povos indígenas 

de Pernambuco. Poder colaborar e propagar o esforço de um povo que luta 

para resgatar e manter suas tradições e valores, estimulando os jovens e 

crianças das comunidades a conhecerem e valorizarem sua cultura, 

assumindo e orgulhando-se de sua identidade. 

O contexto que dissemina a problematização da presente pesquisa 

vem de seu objeto principal, que é a educação escolar indígena específica e 

diferenciada, a qual tem a finalidade de conhecer e apresentar as principais 

características da educação escolar indígena de um dos povos de 

Pernambuco, o povo Xukuru do Ororubá.  
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De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 231, são 

concedidos aos indígenas o direito de sua organização social: Art. 231. “São 

reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças 

e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos 

os seus bens”. Ainda de acordo com a Constituição de 1988, artigo 210 é 

assegurando na formação básica, nas escolas indígenas, ministrar com a 

nossa língua portuguesa, a utilização das suas respectivas línguas maternas 

e processos próprios de aprendizagens: 

 

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, 
de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores 
culturais e artísticos, nacionais e regionais. 
§ 1º - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina 
dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. 
§ 2º - O ensino fundamental regular será ministrado em língua 
portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização 
de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem 
(BRASIL, 1988). 

 

Portanto, o direito de construir uma educação diferenciada e 

específica, de cada povo indígena, está assegurada por Lei na nossa 

Constituição Federal brasileira de 1988. Desse modo, levando em 

consideração um dos objetivos principais dos direitos humanos, que em seus 

princípios acredita e defende a liberdade de que todos, independentemente 

de quem sejam, tenham seus direitos garantidos para viver dignamente. 

De tal modo, o presente estudo se estrutura a partir da seguinte 

pergunta de pesquisa: Como estar estruturado o modelo de Educação 

Escolar Indígena do povo Xukuru do Ororubá? Com a proposta de disseminar 

e enfatizar um Projeto Político Pedagógico diferenciado, e formulado pelo 

próprio povo analisado com participação efetivava de seus educadores, 

coordenadores pedagógicos, cacique, pajé e lideranças. A partir das riquezas 

culturais do povo, experiências dos mais velhos, tradições de seus 

antepassados e orientação e aprovação da mãe natureza, sendo esse último, 

elemento essencial para os indígenas Xukuru do Ororubá. 
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Nesse contexto, o objetivo geral da pesquisa é analisar como estar 

estruturado o modelo de Educação Indígena do povo Xukuru do Ororubá. 

Tendo como objetivos específicos: Estudar a formação e composição do 

modelo de Educação Indígena do povo Xukuru do Ororubá; Identificar as 

principais características do o modelo de Educação Indígena do povo Xukuru 

do Ororubá; e compreender os valores da Educação Indígena do povo 

Xukuru do Ororubá. 

O estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório, 

Minayo (2004), afirma que pesquisa qualitativa aplica-se a um estudo de 

natureza social. Realizado através de um estudo de caso durante 3 (três) 

meses nas escolas da Região Ribeira na comunidade Xukuru do Ororubá, 

mais precisamente a escola Santa Rita, como estar nos registros da 

Secretaria Estadual de Educação, nomeada escola Indígena Memby pelo 

povo. O período se estendeu de agosto a outubro de 2015, com a finalidade 

de mostrar a estrutura e como é constituído o modelo de educação escolar 

indígena do povo Xukuru do Ororubá. 

Nesse contexto, o estudo conta com o apoio de algumas ferramentas 

de coleta de dados, como: pesquisa bibliográfica, bem comoconsultas a 

artigos e outros materiais específicos do povo (e alguns deles escritos pelo 

povo), análise documental, visitas, observações, e entrevistas não 

estruturadas com professores, coordenadores e lideranças da comunidade. 

Dessa forma, contribuindo para diagnosticar os resultados através de uma 

análise descritiva da estrutura estudada. 
 

EDUCAÇÃO ESCOLAR BRASILEIRA 
 

Para melhor compreender a sistematização desse estudo e para 

facilitar o entendimento da temática proposta, este capítulo buscou dar 

relevância aos assuntos mais importantes para ajudar a entender, conhecer, 

compreender e analisar a presente pesquisa. Expondo desse modo, na visão 

de autoras e autores, conceitos que auxiliem na compreensão dos 

resultados. 

A educação escolar brasileira passou por várias fases e dificuldades 

desde o período de colonização do Brasil, como a fase jesuítica, a fase 
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pombalina, a fase joanina, a fase politicamente autônoma, o modelo agrário 

comercial exportador, a fase imperial, a fase republicana, ensino primário, 

médio e superior, a fase anterior a “Revolução de 30”, a fase posterior a 

“Revolução de 30”, o modelo nacional desenvolvimentista com base na 

industrialização e o período pós-golpe militar (RIBEIRO, 2007). Sendo em 

sua grande maioria um privilégio de poucos. 

Ainda de acordo com Ribeiro (2007), considerando o contexto social, 

a organização escola, enquanto uma instituição social designada pela e para 

a sociedade é uma das ferramentas de difusão de cultura. Desta forma, a 

visão de totalidade da sociedade brasileira é de extrema importância para a 

compreensão do fenômeno social organização escolar brasileira, que age 

sobre si mesma retardando ou acelerando o processo de mudança original.  

Também é importante enfatizar os valores de se ter noções sobre estrutura 

social e suas contribuições para transmissão de saberes (RIBEIRO, 2007).  

Segundo Saviani (2008), a educação brasileira parte do ponto de 

vista de que a educação se destina para a promoção do homem. Desse 

modo, o homem é preocupação central do sistema educacional e para tal 

deve ser orientado a conhecer seus valores. Baseado em alguns dados do 

INEP (Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa), IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), 

SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica) e Censo Escolar, há enormes 

desigualdades referentes às condições de acesso e permanência de crianças 

e adolescentes na escola e o rendimento de seu aprendizado nas mais 

diversas comunidades brasileiras. 

 Partindo desse contexto, o MEC/Secad afirma que “é importante 

assumir que a situação de vulnerabilidade e risco social, embora não seja 

determinante, pode contribuir para o baixo rendimento escolar, para a 

defasagem idade série, para a reprovação e a evasão escolares” 

(MEC/Secad, 2009, p.11). Portando, com um cenário brasileiro que 

apresenta constantemente uma situação de vulnerabilidade e risco social, a 

escola tem o papel de cumprir dois difíceis desafios, o de educar, preparando 

cidadãos conscientes para atuarem na sociedade; e o de proteger, 
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assegurando os direitos cabíveis, e certificados por lei, de cada cultura e 

identidade.  

Neste sentido, a educação escolar é fundamental para formação 

cidadã, pois, de acordo com Cimbalista (2008), apesar das melhorias 

observadas no Brasil, nos últimos dez anos, áreas como a da educação 

apresentam ainda inúmeras carências. A autora enfatiza também a 

importância de desenvolver novas políticas públicas para evitar a evasão 

escolar, e programar essas políticas resultaria no aumento da média e 

diminuiria a desigualdade nos resultados escolares. Assim: 

 
Conclui-se que as limitações sociais da educação, como baixa condição 
socioeconômica dos alunos e gestões ineficientes das escolas, 
continuam recorrentes; entretanto, existem soluções, como as redes de 
aprendizagem por meio de políticas públicas dirigidas, que reduziriam as 
desigualdades escolares. O desafio do sistema educacional brasileiro 
continua amplo e ambicioso, sugerindo um conjunto de ações, que 
demandam aumento significativo não apenas de investimentos, como 
também de coordenação e avaliação eficiente e contínua de sua gestão 
(CIMBALISTA, 2008, p. 20). 

 

Desse modo, podemos notar que infelizmenteainda é muito comum 

nos depararmos com inúmeros obstáculos resultantes de diferenças sociais e 

culturais nas escolas brasileiras, dificultando o processo de ensino/ 

aprendizagem e respeito cultural. Mas, é possível diminuir essas barreiras 

com o desenvolvimento de políticas públicas direcionadas a reduzir essas 

desigualdades escolares, através de investimentos e capital humano 

capacitado. 
 

EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 
 

No Brasil, os povos indígenas são assegurados por Leia suas formas 

próprias de organização social, considerando suas tradições, experiências, 

conhecimentos e processos culturais. Segundo a Constituição Federal de 

1988, artigo 231, é outorgado aos indígenas o direito de sua organização 

social; como podemos ver abaixo: 
 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
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tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e 
fazer respeitar todos os seus bens (BRASIL, 1988). 

 

Prosseguindo com o que estar explicito na Constituição de 1988, no 

artigo 210, é assegurando na formação básica, nas escolas indígenas, 

ministrar com a nossa língua portuguesa, a utilização das suas respectivas 

línguas maternas e processos próprios de aprendizagens, acompanhando 

assim as especificidades de cada povo indígena brasileiro: 
 
Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, 
de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores 
culturais e artísticos, nacionais e regionais. 
§ 1º - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina 
dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. 
§ 2º - O ensino fundamental regular será ministrado em língua 
portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização 
de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem 
(BRASIL, 1988). 

 

Desse modo, é visível o direito de estruturarsuaprópria educação 

diferenciada e específica, que cabe a cultura de cada povo indígena do país. 

Pois, está assegurada por Lei na nossa Constituição Federal brasileira de 

1988, assim, considerando uma das finalidadesprincipais dos direitos 

humanos, que é defender os direitos de todos sem nenhuma distinção. 

De acordo com Henriques et al (2007), com os direitos indígenas 

estendidos no campo educacional, apropriou aos povos indígenas a 

instituição escola atribuindo identidades e funções peculiares. Porém, nem 

sempre foi dessa forma e a educação imposta aos indígenas sempre foi 

dominadora e com muitas perdas para os povos indígenas, como podemos 

perceber na obra de Freire (2004), o depoimento do indígena Kaingang: 
 

A escola entrou na comunidade indígena como um corpo estranho, que 
ninguém conhecia. Quem a estava colocando sabia o que queria, mas os 
índios não sabiam, hoje os índios ainda não sabe para que serve a 
escola. Esse é o problema. A escola entra na comunidade e se apossa 
dela, tornando-se dona da comunidade, e não há comunidade dona da 
escola, agora, nós os índios, estamos começando a discutir a questão 
(KAINGANG apud FREIRE, 2004, p.28). 
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Atualmente as comunidades indígenas trabalham a educação escolar 

como uma estratégia de reflexão, construção e resgates tradicionais. 

Procurando promover uma educação intercultural nas escolas indígenas a 

parti dos princípios da educação específica e diferenciada, como direito 

educacional de cada povo indígena brasileiro. Essa é uma luta constante que 

permeia a décadas, de acordo com Luciano (2006), em uma realidade não 

muito distante da atual, os povos indígenas achavam que educação escolar 

era um meio exclusivo de aculturação, ou seja, mudança em suas culturas 

tradicionais por influências externa.  

Atualmente essa percepção tem mudado, a partir das necessidades 

a qual cada povo estar inserido, transformando a educação escolar indígena 

em uma importante ferramenta para resgatar e fortalecer sua cultura e 

identidade indígena.  
 

Assim, a educação indígena refere-se aos processos próprios de 
transmissãoe produção dos conhecimentos dos povos indígenas, 
enquantoa educação escolar indígena diz respeito aos processos de 
transmissãoe produção dos conhecimentos não-indígenas e indígenas 
por meio daescola, que é uma instituição própria dos povos 
colonizadores. A educaçãoescolar indígena refere-se à escola apropriada 
pelos povos indígenaspara reforçar seus projetos socioculturais e abrir 
caminhos parao acesso a outros conhecimentos universais, necessários 
e desejáveis, a fim de contribuírem com a capacidade de responder às 
novas demandasgeradas a partir do contato com a sociedade global 
(LUCIANO, 2006, p. 129). 

 

Nesse sentido, a educação escolar indígena soma com a 

transmissão de conhecimentos dos mais velhos, como: músicas, pinturas, 

processos artesanais, cultivo da terra, técnicas de caça e pesca, entre outros 

saberes culturais; a transmissão de conhecimentos acadêmicos, ditos “não-

indígenas”, mas necessários para seu desenvolvimento. Desse modo, as 

práticas pedagógicas que cada povo desenvolve contribuem para fortalecer 

suas culturas e identidades através das gerações com seus saberes próprios 

(LUCIANO, 2006). 

Neste contexto, o problema é até que ponto a escola e sociedade 

conhecem, respeitam e valorizam essas práticas pedagógicas diferenciadas 

de cada povo indígena para fortalecimento da identidade própria? O que 
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nota-se é que em sua grande maioria não são reconhecidas! O que, 

infelizmente, contribui para o desaparecimento de muitas culturas indígenas, 

como temos o exemplo de vários povos que perderam sua língua materna.  
 

EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA EM PERNAMBUCO 
 

Os indígenas de Pernambuco vêm lutando e incentivando ações em 

conjunto com alguns parceiros, que apoia a causa indígena, para tornar 

possível o sonho da educação escolar indígena (ALMEIDA, 2001). De acordo 

com a autora é de responsabilidade dos municípios garantir a educação 

escolar para os povos indígenas de Pernambuco, levando em consideração 

que as escolas localizadas nos territórios indígenas, em sua maioria, 

atendem a primeira fase do ensino fundamental. Porém, não há políticas 

específicas da esfera municipal para atender as especificidades da escolar 

indígena, mesmo estando assegurado por Lei.  

Nesse contexto, suje a necessidade de técnicos das Secretarias 

Municipais preparados e conhecedores das especificidades dos povos 

indígenas, para desenvolver políticas educacionais e práticas pedagógicas 

de acordo com a cultura indígena. Desse modo, esses profissionais, em 

todos os níveis, devem ser capacitados para trabalhar nas escolas indígenas 

respeitando suas culturas diferenciadas. 
 

Nesse sentido, a Secretaria Estadual realizou (1998), em parceria com o 
Núcleo de Estudos Indigenista/NEI do Centro de Artes e Comunicação da 
UFPE, um curso de extensão “para professores e técnicos da Secretaria 
de Educação do Estado de Pernambuco e das Secretarias Municipais em 
que há comunidades indígenas”. Entretanto, a despeito da necessidade e 
indicação da legislação de “programas permanentes” de formação, esse 
foi o único momento que aconteceu em Pernambuco, e que teve como 
objetivo a formação de técnicos para atuar com educação escolar 
indígena no Estado.  
O objetivo do curso foi “oferecer uma visão panorâmica do índio 
brasileiro, em especial do nordeste situando-o lingüística, histórica e 
antropologicamente”, o que necessariamente não oferece as condições 
para que as Secretarias Municipais se estruturem e estejam preparadas 
para assumir a responsabilidade pela educação escolar para os povos 
indígenas (ALMEIDA, 2001, p.110 e 111). 
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Desse modo, a Secretaria de Educação do Estado procura minimizar 

as limitações promovendo cursos de formação continuada para que os 

profissionais das Secretarias se aproximem e compreendam as realidades 

dos povos indígenas. Ainda segundo Almeida (2001), a educação escolar 

indígena vem sendo debatida desde 1989, quando foi criado o Grupo de 

Educação Indígena- GREI pela Secretaria Estadual de Educação.  
 

A criação do GREI e a elaboração do documento intitulado “Política de 
Educação Escolar Indígena para o Estado – PEEIE(1989) são os marcos 
que desencadeiam a discussão da necessidade de uma política 
educacional específica para os povos indígenas em Pernambuco. Esse 
processo contou com a participação, além da Secretaria Estadual de 
Educação,  do NEI/UFPE, FUNAI e CIMI (ALMEIDA, 2001, p.113). 

 

Diante da diversidade étnica encontrada no estado de Pernambuco, 

a proposta é que se desenvolva uma política educacional que atenda a 

necessidades específicas de cada povo, voltada para seus interesses. 

Proporcionando a possibilidade de uma escolar que seja capaz de fortalecer 

suas identidades próprias, valores, experiências, tradições e que respeite 

suas formas de organização social. 
 

METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

Descrevem-se nesse capítulo os procedimentos metodológicos que 

nortearam e contribuíram para o desenvolvimento da pesquisa. O estudo foi 

realizado na escola Santa Rita, hoje reconhecida como escola Indígena 

Memby para o povo Xukuru, que se encontrana região Ribeira do território 

Xukuru, localizada entre os municípios de Porção e Pesqueira, no agreste de 

Pernambuco. Com o objetivo de estudar o modelo de educação escolar 

indígena do povo Xukuru do Ororubá, a presente pesquisa se propôs durante 

o período de três meses, realizar uma análise na comunidade com 

professores, coordenadores e lideranças para avaliar sua estrutura de 

educação escolar. A seguir é mostrado à natureza e o tipo da pesquisa 

realizada na comunidade, os principais instrumentos de coleta de dados e os 

procedimentos de análise adotados para os resultados da pesquisa. 
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NATUREZA E TIPO DE PESQUISA 
 

O presente estudo é uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório, 

realizado através de um estudo de caso durante 3 (três) meses nas escolas 

da região ribeira da comunidade Xukuru do Ororubá, mais precisamente a 

escola Santa Rita, nomeada escola Indígena Memby pelo povo. O período se 

estendeu de agosto a outubro de 2015, com a finalidade de mostrar a 

estrutura e como é constituído o modelo de educação escolar indígena do 

povo Xukuru do Ororubá. 

De acordo com Mattar (1996), estudo de caso é uma ferramenta de 

pesquisa de natureza empírica que analisa um determinado fenômeno, 

dentro de um contexto real de vida, no caso deste estudo estamos 

analisando o modelo de educação escolar indígena do povo Xukuru do 

Ororubá. Ainda segundo Mattar (1996), o principal objetivo de um estudo de 

caso é aprofundar o conhecimento em relação a um fenômeno não 

suficientemente definido, para estimular o entendimento sobre esse 

fenômeno estudado.  

Para Miguel (2007, p. 217), “a importância metodológica de um 

trabalho pode ser justificada pela necessidade de embasamento científico 

adequado, pela busca da melhor abordagem para endereçar as questões da 

pesquisa”. Os estudos de casos podem ser qualificados segundo Yin (2001), 

em relação ao seu conteúdo e objetivo final: exploratórios, explanatórios, ou 

descritivos.  

Para Yin (2005), estudo de caso é uma investigação baseado na 

experiência, um método que abrange desde o planejamento, as técnicas de 

coleta de dados e análise dos resultados. Portanto, temos como base para a 

realização dessa pesquisa um estudo de caso, procurando desde o seu 

projeto, a coletas e diagnósticos dos resultados, contribuí para sociedade e 

meio acadêmico com mais uma fonte de pesquisa e informação, mostrando a 

estruturade educação escolar indígena do povo Xukuru do Ororubá. 
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INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS E 

PROCEDIMENTOS ADOTADOS 
 

Segundo Vergara (2000), a coleta de dados é a maneira de como 

são obtidas as informações para alcançar os resultados e responder o 

problema de pesquisa. Assim, o estudo conta com o apoio de algumas 

ferramentas de coleta de dados, como: pesquisa bibliográfica, consultas a 

artigos e outros materiais específicos do povo (e alguns deles escritos pelo 

povo), visitas, observações, análise documental, e entrevistas não 

estruturadas com professores, coordenadores e lideranças da comunidade. 

Para Mattos (2005) uma entrevista não estruturada é formada por 

uma ambiguidade, uma vez que, permite que o entrevistado desenvolva o 

seu próprio raciocínio a fim de um tema geral. Para isso o entrevistador 

precisa ter um conhecimento prévio do que se estar pesquisando, e propõe 

um tema desenvolvendo uma conversa acerca deste. 
 

PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 
 

Os diagnósticos obtidos foram adquiridos através de uma análise 

exploratória e descritiva da estrutura estudada. É uma pesquisa de caráter 

qualitativo, Minayo (2004), afirma que esse tipo de pesquisa aplica-se a um 

estudo de natureza social. Desse modo, foi realizado um estudo de caso, 

para se conhecer o modelo de educação escolar indígena do povo Xukuru do 

Ororubá. 

Pelas particularidades do estudo, os dados decorreram de diversas 

fontes coletadas em diferentes etapas da pesquisa, como: consultas, 

análises documentais e entrevistas não estruturadas com professores, 

coordenadores e lideranças Xukuru. Em seguida, as informações coletadas 

em todas as etapas, pelas ferramentas de análises utilizadas, foras 

organizadaspara sistematizar as principais características do povo e 

posteriormente a estrutura de educação escolar. 
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RESULTADO DA ANÁLISE E DISCUSSÃO 
 

Agora é o momento de sistematizar os dados coletados nas várias 

etapas da pesquisa, para conhecermos as principais características do povo 

indígena Xukuru do Ororubá e a sua forma de organização escolar. E nesse 

contexto, compreendermos o modelo de educação escolar do povo Xukuru, 

suas lutas, desafios, dificuldades, mas acima de tudo suas batalhas e vitórias 

por reconhecimento de sua identidade e resgate cultural. 
 

POVO INDÍGENA XUKURU DO ORORUBÁ 
 

O povo indígena Xukuru do Ororubá é uma das 12 (doze) etnias 

indígenas existentes no estado de Pernambuco. Encontram-se na Serra do 

Ororubá, localizada entre os munícipios de Pesqueira e Porção, a 212 km da 

capital do estado, Recife. Seu território possui uma área de 27 555 ha de 

terra, sendo 100% homologada e registrada no Decreto de 30/04/2001, com 

97% indenizadas faltando apenas 3% das suas terras homologadas serem 

indenizadas (MENDONÇA, 2012). 

A população Xukuru do Ororubá conta hoje com aproximadamente 

10 000 (doze mil) indígenas, que falam português, cerca de 1 800 famílias 

distribuídas nas 25 (vinte e cinco) aldeias que compõe o território Xukuru 

atualmente, e ainda uma média de 200 famílias Xukuru, que moram na 

própria cidade de Pesqueira (SESAI, 2011). O processo de reorganização 

sociopolítico do povo Xukuru do Ororubá começou em 1985, sob a liderança 

do cacique Francisco de Assis, conhecido como cacique Xicão, com o 

principal objetivo de que seus direitos sejam reconhecidos e respeitados. 

O nome Xukuru do Ororubá tem um significado muito importante para 

o povo Xukuru, a qual tem uma preocupação especial com os recursos 

naturais, onde há uma ligação muito forte dos indígenas Xukuru com a 

natureza. Uma vez que, os mesmos reforçam sempre que suas escolhas são 

decididas com a aprovação da natureza e as bênçãos da mesma. A origem 

do seu nome deriva de um pássaro e uma planta, muito utilizada na medicina 

do povo, encontrados na região onde está localizada a comunidade. A 
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citação seguinte são palavras do cacique Francisco de Assis, conhecido 

como cacique Xicão:  
 

O nome da nossa tribo é Xukuru do Ororubá, significa o respeito do índio 
com a natureza. Ubá é um pau, Uru é um pássaro que tem na mata, e aí 
faz a junção, e fica: Xukuru do Ororubá – o respeito do índio com a 
natureza. (PROFESSORES e LIDERANÇAS XUKURU, 1997). 

 

Segundo professores e lideranças oterritório Xukuru do Ororubá está 

dividido em três regiões, de acordo com o tipo de solo e vegetação de cada 

extensão, são elas: Ribeira, Agreste e Serra. Essa divisão, conforme relato 

dos próprios indígenas do povo Xukuru do Ororubá foi feita para melhorar a 

administraçãodesenvolvendo ações mais adequadas para a realidade de 

cada região e assim aproveitar da melhor forma possível todos os recursos 

disponíveis. Posicionado na mesorregião do Agreste Pernambucano e na 

Microrregião do Vale do Ipojuca é uma área banhada pelos rios Ipojuca e 

Ipanema. 

Para melhor entendermos essa divisão do território Xukuru é 

importante conhecermos as principais caraterísticas de cada região: 
 

 Região Ribeira, é uma área de terras muito áridas, devido aos longos 
períodos de seca no local. É nessa região que estar localizada a bacia 
hidrográfica do rio do Ipojuca e a barragem de Pão de Açúcar. Aqui se 
localiza nove aldeias, são elas: Capim de Planta, Pé de Serra de São 
Sebastião, Pé de Serra dos Nogueiras, Caldeirão, Passagem, Curral Velho, 
Jatobá, Pé de Serra do Oiti e Pão de Açúcar (GONÇALVES et al, 2008); 

 A região Serra, é a que tem relevos mais altos formados por serras e 
montanhas. Possuí um solo fértil, composto por dois brejos, reservatórios 
naturais e rios que só secam em períodos muito longos de seca. É a região 
com maior número de aldeias, há onze aldeias localizadas na mesma, são 
elas: Couro Dantas, Caitano, Caípe, Brejinho, Gitó, Afetos, Cana Brava, 
Pedra d’água, São José, Santana e Lagoa (GONÇALVES et al, 2008); 

 A região Agreste, é uma área montanhosa, muito seca e com muitas 
pedras em seu território. Desse modo, possui poucos terrenos favoráveis 
para atividades agrícolas e tendo assim melhor proveito para atividades de 
agropecuária e criação de pequenos animais, como: caprinos, ovinos e 
galinhas. Nessa região encontra-se o menor números de aldeias, somando 
apenas cinco, são elas: Cimbres, Sucupira, Guarda, Cajueiro e 
Mascarenhas (GONÇALVES et al, 2008). 
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Dessa forma, temos o território Xukuru do Ororubá com um total de 

25 (vinte e cinco) aldeias somando o número de aldeias das três regiões. 

Contudo, há vários núcleos de moradias em cada aldeia, núcleo de moradia 

é um termo usado pelos indígenas, o que podemos chamar de vilas. 

Portanto, há aldeias com apenas um núcleo de moradia e tem aldeias com 

até cinco núcleos de moradias em seu espaço.  

O mapa a seguirmostra o território Xukuru do Ororubá, divido em 

suas respectivas regiões: Agreste, Serra e Ribeira, suas aldeias, principais 

fontes de água e núcleo de moradias (vilas). 

 

FIGURA 1 

Mapa geográfico das sub-regiões climáticas do povo Xukuru de 

Ororubá. 

 
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa (2015). 
 

O mapa acima foi elaborado pela autora da pesquisa a partir de 

documentos oficiais do povo, relatos dos entrevistados, observação de fotos 

do território e análises de outros mapas já existentes. O conjunto de todas 

essas informações apresenta o mapa atual das regiões do território Xukuru 

do Ororubá enumeradas em um, dois e três com cores diferentes para 

facilitar o reconhecimento territorial, as casinhas representam o número de 

aldeias de cada região, as marcas em azul mostram as principais fontes de 
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água, como: açudes e barragens e os pontinhos pretos os principais núcleos 

de moradias.  

Quanto à economia do povo Xukuru do Ororubá, segundo 

professores e lideranças, ela está relacionada, principalmente com a 

agricultura, priorizando sempre a agricultura diversificada, procurando 

minimizar a monocultura, ou seja, o cultivo de apenas um produto. Há 

também uma grande contribuição do artesanato na economia do povo como: 

confecção de renascença e bordado; a economia Xukuru também conta com 

criação de alguns animais de pequeno e grande porte; e assalariados, como 

o corpo docente, técnicos em enfermagem, coordenadores e aposentados. 

Em relação à religiosidade, de acordo com os relatos dos professores 

e lideranças, os indígenas Xukuru do Ororubá tem riquíssimas tradições e 

rituais, há louvor e danças de Toré reverenciando Tupã (Deus para os 

indígenas) e Tamain (mãe e padroeira para os indígenas). O ritual faz parte 

da tradição religiosa do povo e é realizado com muitas músicas, danças de 

Toré e roupas típicas de palha de milho, de palha de coco, de penas de aves 

e pinturas no corpo como faziam seus antepassados. Nesses rituais, a 

presença do Pajé é indispensável, já que o mesmo é uma pessoa com dons 

especiais para realização dessas cerimônias. 

A organização social do povo Xukuru do Ororubá, é composta da 

seguinte forma: 
 

  O Cacique, líder do povo e encarregado das lutas e ações pelo 
desenvolvimento das comunidades de seu território;  

 O Pajé, chefe religioso do povo, uma pessoa com dons especiais, ele 
conhece os encantos das vidas passadas e todas as ervas medicinais da 
região, para os indígenas ele é um homem muito sábio, representa um pai, 
um médico e um padre; 

  Conselho de Lideranças, composto por um representante de cada aldeia, 
que é responsável por informar as necessidades de suas comunidades 
para o cacique e a Comissão Interna. Atualmente o povo não conta com as 
25 lideranças, já que são 25 aldeias, pois há algumas aldeias sem 
representantes ou uma liderança representa mais de uma aldeia, porque o 
processo de escolher uma liderança é demorado e requer a influência da 
natureza para realização dessa escolha; 

  A Comissão Interna, que é uma equipe de trabalho escolhida pelo 
cacique e pelo pajé, num total de 12 membros, esses componentes são 
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lideranças, ou seja, representes das aldeias, onde se reúnem 
mensalmente, ou quando há necessidade para solucionar possíveis 
problemas que venham acontecer ou encaminhar as decisões da 
Assembleia e aos Conselhos; 

 E os principais projetos da comunidade: o COPIXO (Conselho de 
Professores Indígena Xukuru do Ororubá), que tem o objetivo de 
desenvolver ações de melhorias na área de educação, na área pedagógica 
e a questões políticas que dizem respeito à educação escolar; 

 CISXO (Conselho Indígena de Saúde Xukuru do Ororubá), por sua vez 
tem o objetivo de desenvolver projetos e ações na área de saúde e controle 
social do povo Xukuru do Ororubá; 

 JUPAGO (Equipe Técnica para desenvolvimento agrícola e 
agropecuário), que tem a finalidade de desenvolver projetos agrícolas e 
agropecuários do povo Xukuru do Ororubá com orientação e 
assessoramento técnico. 

 

Depois de conhecer as principais características do povo Xukuru do 

Ororubá, vamos analisar como é estruturado o modelo de educação indígena 

do povo Xukuru do Ororubá, como propõe a presente pesquisa realizada 

nessa comunidade, suas principais particularidades e ações pedagógicas de 

desenvolvimento educativo. 
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EDUCAÇÃO ESCOLAR DO POVO INDÍGENA XUKURU 

DO ORORUBÁ 
 

Figura 2 

Criança Xukuru caracterizada para o Toré 
 

 
 

De acordo com Professores e Lideranças (1997), educação do povo 

indígena Xukuru do Ororubá foi reconstituída a partir da década de 80, com 

as mobilizações do povo, liderados pelo cacique Xicão, pela retomada do seu 

território. Como já foi mencionado anteriormente nessa pesquisa, o território 

Xukuru é dividido em três regiões: Agreste, Ribeira e Serra, que segundo o 

PPP (Projeto Político Pedagógico) do povo soma um total de 36 (trinta e seis) 

escolas indígenas com 04 (quatro) extensões, sendo 07 (sete) localizadas na 

região Agreste; 14 (quatorze) na região Ribeira e 15 na região Serra. Com 

um corpo docente composto por 221 professores e professoras e 

aproximadamente 3000 (três mil) alunos. (PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO, 2013). 

Em cada região há uma escola que atende as modalidades da 

Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e EJA. As demais 
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escolas são chamadas escolas de base, a qual atendem a Educação Infantil 

e o Ensino Fundamental I. Essas escolas são coordenadas e acompanhadas 

em suas atividades políticas, pedagógicas e administrativas pelo COPIXO 

(Conselho de Professores Indígena Xukuru do Ororubá), o Cacique, o Pajé e 

as Lideranças. Desse modo, tem a finalidade de fortalecer as raízes culturais 

e incentivar o envolvimento de todos da comunidade, contribuindo assim para 

uma educação escolar engajada e comprometida com seu povo. 

Mesmo a passos lentos, mas através de muita luta, o povo vem 

conquistando e organizando seus processos educacionais de acordo com 

sua cultura e especificidades. Nesse contexto, a reorganização Xukuru, 

incluindo a educação escolar, fundar-se basicamente em quatro ações 

sociais, que são: organização coletiva; recuperação de seu território; cuidado 

e respeito à natureza sagrada; e valorização dos conhecimentos e 

experiências dos mais velhos. 

É notável que a educação escolar Xukuru se baseia, também, nos 

exemplos mostrados por seus líderes para formar guerreiros e guerreiras, 

comprometidos com os costumes do povo. As crianças e jovens são 

ensinados a conhecer e respeitar usa organização; participar dos rituais; 

respeitar a natureza, os mais velhos e suas histórias; lutar por seus direitos e 

ter orgulho de ser um guerreiro ou guerreira Xukuru. Por isso, a figura do 

líder de suas comunidades é tão importante para estimular essa 

compreensão. 
 

A ênfase aos aspectos da liderança no que tange ao movimento Xukuru 
se dá pela importância que a sua ação coletiva teve no processo de 
regularização de suas terras e na reafirmação de sua identidade. Tal 
mobilização foi iniciada no final da década de 1980 e teve profundas 
repercussões internas e externas, tanto assim, que um dos critérios 
utilizados pelos Xukuru como Mecanismo de inclusão e exclusão de seus 
componentes é a participação no “movimento pela terra”. Foi através 
desta mobilização que os Xukuru restabeleceram o orgulho de sua 
identidade e demarcaram os espaços de sua existência, tanto no plano 
físico como simbólico (FIALHO, 2011, p.92).  

 

Um ponto muito relevante e que merece destaque na educação 

escolar indígena Xukuru é o envolvimento e reciprocidade do povo com a 

natureza. Para os indígenas Xukuru a natureza é sagrada, merece respeito e 
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cuidado, é nela em que se vivi e é tirando todo sustento para sobrevivência. 

Além disso, há uma ligação muito forte da natureza com a religiosidade e 

alguns rituais sagrado para o povo. O que de certa forma, instiga a população 

Xukuru a resgatar sua cultura e reorganizar seus projetospara elaborar sua 

nova estrutura sociopolítica e educacional específica. 
 

Depois de ter conseguido a homologação de sua terra tradicional, o povo 
passou a enfrentar um novo desafio: a construção do seu “Projeto de 
Futuro”, que na prática corresponde a uma definição da forma de 
ocupação do território conquistado (retomado). Mas, para além da 
efetivação da simples distribuição de terras entre as várias aldeias, 
pensar um projeto de futuro implica numa complexa reflexão sobre o 
modelo a ser adotado, sobre a forma de utilizar a terra, sobre os cuidados 
em relação à Mãe Natureza (FEITOSA, 2011, p. 10-11). 

 

E com novos desafios, mas muita determinação e coragem, o povo 

Xukuru do Ororubá sistematiza seus processos educacionais de forma que 

atenda as necessidades de sua população resgatando sua cultura e 

preparando guerreiros e guerreiras politizados, conscientes e que 

questionem o sistema defendendo seu povo, como afirma o indígena 

Aguinaldo Xukuru. 

Nesse sentindo, as práticas educativas e os processos de 

aprendizagem do povo Xukuru, estão presentes não apenas na instituição 

escola, mas nos diversos espaços de cada comunidade, como ferramentas 

de aprendizagem. Segundo Mendonça (2012), esses processos educacionais 

ocorre através da luta pela terra e pelo que é produzido nela, pelo respeito 

aos mais velhos e o exemplo de suas lideranças, pela participação nos rituais 

do povo e respeito com a natureza, pela organização social do povo e o 

orgulho de ser indígena Xukuru. 

Nesse contexto, a partir de 2001, o povo sentiu a necessidade de 

sistematizar as discursões sobre suas práticas pedagógicas voltadas para as 

especificidades do povo. Portanto, foi desenvolvido um documento, o PPP 

(Projeto Político Pedagógico), com o título “Plantando a memória do nosso 

povo e colhendo os frutos da nossa luta”, que conduz a cinco eixos da 

educação escolar Xukuru, são eles: terra, identidade, história, organização e 

interculturalidade. As quais se originampróprios processos educativos da 
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sociedade Xukuru, com o objetivo deresistir, resgatar e fortalecer a cultura e 

identidade do povo. 

Partindo dessas vertentes e de tudo que foi dito até o momento, a 

educação escolar indígena Xukuru estar estruturada a partir do seu Conselho 

de Educação, que se divide nas modalidades educação infantil, fundamental 

I, fundamental II, ensino médio e EJA. O Conselho de Educação é composto 

por um total de 18 (dezoito) membros, formado pelo COPIXO (Conselho de 

Professores Indígena Xukuru do Ororubá), lideranças, cacique e o pajé, que 

são responsáveis pela educação Xukuru. Que por sua vez estar voltada aos 

princípios e valores do povo e na transmissão e vivencia étnica de acordo 

com os eixos norteadores: terra, identidade, organização, história e 

interculturalidade.  

Durante todo período de descolonização, isso se estende até hoje, a 

educação escolar indígena vem passando por inúmeras mudanças. Com o 

povo Xukuru não foi diferente, esse processo se iniciou na década de 80, 

ganhou forças na década de 90 e as lutas permearam e permeiam até os 

dias atuais. Segundo professores e lideranças, em 2012, houve mais uma 

mudança no modelo de gestão escolar Xukuru, com o propósito de valoriza a 

cultura, fortalecer a identidade e envolver as comunidades com a escola. 

Desse modo, o Conselho de Educação antes era formado só por membros 

do COPIXO, agora há a participação direta de algumas lideranças da 

comunidade, o cacique e o pajé, as quais trabalham em conjunto com os 

professores que compõe o COPIXO (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 

2013). 

Nesse contexto, as principais características do modelo de educação 

escolar indígena do povo Xukuru do Ororubá é, entre muitas, a preocupação 

em formar guerreiros e guerreias críticos e conscientes de seus direitos e 

deveres; respeitar e valorizar a Natureza para nela sobreviver; conhecer a 

organização social do povo; respeitar e valorizar os mais velhos; valorizar e 

participar dos rituais do povo; encorajar os jovens a lutar por seus direitos e 

estimular esses jovens a se orgulharem de ser indígenas Xukuru resgatando 

suas tradições e fortalecendo sua cultura. 

Desse modo, as práticas pedagógicas realizadas nas escolas Xukuru 

trás inúmeros resultados para educação escolar Xukuru, que reflete na 
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comunidade. Um exemplo disso, muito importante para os indígenas, é o fato 

de seu povo assumir sua identidade e se orgulhar de fazer parte da 

comunidade. Tornando os jovens conhecedores de sua história, e assim 

constituir não apenas estudantes, mas também guerreiros defensores de seu 

território. 

Porém, como tudo na vida, há alguns entraves que dificulta esses 

processos de ensino/ aprendizagem e o reconhecimento da educação 

específica do povo. Como exemplo dessas limitações é cabível citar: a falta 

de material didático para se trabalhar conteúdos específicos, falta de 

recursos que financie as produções textuais elaboradas pelos professores 

Xukuru, a falta de recursos para propagar as produções artísticas e 

artesanais do povo, a falta de material didático básico, o descompromisso de 

alguns estudantes, a falta de recursos tecnológicos, o desinteresse dos 

órgãos competentes em incentivar e promover a formação continuada dos 

nossos profissionais, entre outros. 

Portanto, as dificuldades para o reconhecimento da educação escolar 

indígena sempre vão existir, o processo de descolonização é uma luta diária 

para os indígenas Xukuru do Ororubá, nesse sentido, em especial para os 

seus professores. Mas, os guerreiros e guerreiras Xukuru não desanimam e 

resistem a décadas a todas as dificuldades impostas, buscando sempre 

honrar os ensinamentos, lutas e sacrifício de seu eterno líder, exemplo e 

companheiro de batalhas: cacique Xicão. 
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A ARTE NA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA XUKURU 

DO ORORUBÁ 
 

FIGURA 3 

Professores, alunos, lideranças e comunidade Xukuru dançando 

e Toré na abertura da semana de arte indígena na escola 

Memby. 
 

 
Fonte: Foto tirada pela autora da pesquisa (2015). 
 

A educação escolar indígena Xukuru do Ororubá tem a preocupação 

de resgatar seus costumes culturais e reafirmar a identidade indígena 

valorizando a natureza. Para alcançar esses objetivos e constituir guerreiros 

e guerreiras orgulhosos de suas tradições e resistentes às dificuldades dos 

processos de colonização, o ensino da Arte é fundamental! Com a arte é 

possível desempenhar atividades que desperte e incentive os jovens a 

aprender técnicas muito importantes para manter e consequentemente 

transmitir para as gerações futuras as especificidades do povo. 

Conforme relatos das entrevistas com professores, coordenadores e 

lideranças do povo, atualmente no território Xukuru tem 10 (dez) professores 

de arte indígena Xukuru, que se distribuem nas três regiões com a finalidade 

de transmitir seus conhecimentos e técnicas para garantir o conhecimento da 

área para os mais jovens. Desse modo, muitas tradições são mantidas e os 
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jovens aprendem a fazer objetos artesanais que simbolizam seu povo e 

fortalece sua cultura. 

Durante a primeira semana do mês de outubro/ 2015, aconteceu na 

escola Santa Rita, Escola Estadual Memby para os indígenas Xukuru, 

localizada na aldeia Pé de Serra da região ribeira a semana da arte. O 

evento acontece anualmente em todas as regiões do território Xukuru, em 

datas diferentes para poder atender a todas as escolas, já que o quadro de 

professores de arte é formado apenas por dez membros, como já foi exposto. 

O tema desse ano trabalhado na escola Memby foi à confecção de 

balaios, através da matéria-prima: cipó. Planta encontrada em todo território 

Xukuru. O cipó é um tipo de planta trepadeira lenhosa, utilizada para fazer 

produtos artesanais, como: cestos, balaios, caçuá, dentre outros. Há 

centenas de espécie de cipó no Brasil, porém até o momento foram 

identificadas nove espécie de cipó nas terras Xukuru. De acordo com os 

professores de arte, são: cipó de cesto, de veado, de porco, branco, de cruz, 

chibam, de lagartixa, de cururu e japitanga. 

Conforme observação durante a semana da e arte, que aconteceu a 

partir do dia cinco de outubro de 2015, a aula de arte se inicia a partir da 

coleta da matéria-prima, seguindo os rituais Xukuru e o respeito pela mãe 

natureza. Para retirar o cipó, e qualquer outro tipo de recurso natural, é 

preciso pedir licença e agradecer pela disponibilidade do recurso, pois todo 

elemento da natureza é sagrado. Além de levar em consideração outros 

aspectos, como tirar só o necessário, sem desperdícios, é importante 

considerar também o tempo de coleta, para durabilidade das peças 

confeccionadas. Oideal é colher o cipó no final de setembro e inicio de 

outubro, no período da lua minguante, pois os cipós estão maduros nessa 

época. E por fim, sempre agradecer a Tupã (Deus para os indígenas), 

Tamain (mãe e padroeira para os indígenas) e a natureza sagrada. 

Em sala de aula os professores explanam uma síntese sobre a 

história do povo, a importância da matéria-prima com suas principais 

características e começam e ensinaros primeiros passos para se iniciar a 

construção do balaio. A aula prática dura mais tempo, é divertida, os alunos 

são divididos em grupos e aprendem a confeccionar seu próprio cesto 
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durante a semana e na sexta mostram seus resultados coletivamente e 

expõe suas experiências durante a semana. 

É um aprendizado muito rico e não se trata apenas de aprender a 

fazer balaios. O conhecimento se estende desde a coleta do cipó na 

natureza, com técnicas muito particulares do povo, respeito à natureza, 

melhor época pra colheita, rituais de agradecimento e responsabilidade 

ambiental. A partir daí, construir seu primeiro balaio, praticando as técnicas 

que os professores passam e que foram passadas por seus toípes (anciões 

do povo) para eles. Resgatando assim sua cultura e garantindo que as 

gerações futuras detenham esse conhecimento e consequentemente o 

repasse para outros jovens. 

Por fim, a exposição de tudo que foi construído durante a semana 

pelos grupos e mostrado aos professores, os demais colegas de turmas, as 

lideranças de suas aldeias e comunidade. Nesse momento é notável o 

orgulho no olhar de todos envolvidos na experiência, nos estudantes por 

conseguirem desenvolver suas atividades e aprender, tanto teoricamente 

como na prática, sobre sua história e cultura; nos professores e coordenação 

a sensação de dever cumprido e para lideranças e comunidade o orgulho de 

ser Xukuru e ver a realização do sonho do cacique Xicão, sabendo que suas 

tradições permearão por muitas gerações futuras do seu povo. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante do exposto é visível à diversidade étnica encontrada em todo 

Brasil, no que diz respeito à pesquisa, no estado de Pernambuco e a 

preocupação desses diferentes povos em regatar e manter suas tradições 

culturais. A finalidade é que se desenvolva uma política educacional que 

atenda a necessidades específicas de cada povo e que acolha os seus 

interesses. Dessa forma, oferecer uma possibilidade de uma escolar que seja 

capaz de fortalecer suas identidades próprias, valores, experiências, 

tradições e que respeite suas formas de organização social. 

Nesse contexto, a educação escolar indígena Xukuru do Ororubá 

estar estruturada a partir do seu Conselho de Educação, que se divide nas 

modalidades Educação Infantil, Fundamental I, Fundamental II, Ensino Médio 
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e EJA. Esse Conselho de Educação é composto por um total de 18 (dezoito) 

membros, formado pelo COPIXO (Conselho de Professores Indígena Xukuru 

do Ororubá), lideranças, cacique e o pajé, que são responsáveis pelo 

desenvolvimento da educação escolar Xukuru e resgate de suas tradições. 

Portanto, estar voltada aos princípios e valores do povo, oralidade e na 

transmissão e vivencia étnica de acordo com os eixos norteadores 

educacionais: terra, identidade, organização, história e interculturalidade.  

A partir da década de 80, a educação escolar indígena Xukuru do 

Ororubá iniciou um processo de mudanças, através das lutas pela retomada 

de seu território, para fortalecimento de sua identidade. Nesse sentido, as 

principais características do modelo de educação escolar indígena do povo 

Xukuru do Ororubá é, entre outras, a formação de guerreiros e guerreias 

críticos e conscientes de seus direitos e deveres; respeitar e valorizar a 

Natureza para nela sobreviver; conhecer a organização social do povo; 

respeitar e valorizar os mais velhos; valorizar e participar dos rituais do povo; 

encorajar os jovens a lutar por seus direitos e estimular esses jovens a se 

orgulharem de ser indígenas Xukuru resgatando suas tradições e 

fortalecendo sua cultura. 

Porém, há algumas dificuldades que limitam a metodologia de 

desenvolvimento e reconhecimento da educação escolar indígena na 

comunidade, como: a falta de material didático para se trabalhar conteúdos 

específicos, falta de recursos que financie as produções textuais elaboradas 

pelos professores Xukuru, a falta de recursos para propagar as produções 

artísticas e artesanais do povo, a falta de material didático básico, o 

descompromisso de alguns estudantes, a falta de recursos tecnológicos e o 

desinteresse dos órgãos competentes em incentivar e promover a formação 

continuada dos profissionais que atuam nas escolas indígenas.  

Portanto, o processo de descolonização é uma luta contínua para os 

indígenas Xukuru do Ororubá, a qual os professores que atuam nas 

comunidades indígenas lidam com a interferência desse processo 

diariamente em suas escolas e ações pedagógicas. Mas, os bravos 

guerreiros e guerreiras não desanimam e persistem, resistindo a todas as 

dificuldades, buscando sempre reafirmar sua identidade, resgatar suas 

tradições, manter sua cultura e honrar os ensinamentos, lutas e sacrifício de 
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seu eterno líder, exemplo e companheiro de batalhas e conquistas: cacique 

Xicão. 

Desse modo, o modelo de Educação Indígena do povo Xukuru do 

Ororubá assume uma estrutura diferenciada para atender as especificidades 

do povo e reafirmar sua identidade. Trata-se de uma educação escolar que, 

trabalhando em conjunto com suas comunidades, tenta manter seus antigos 

costumes e tradições no mundo contemporâneo, que cada vez mais se 

modifica e induz a sociedade em geral a essas modificações, mesmo que 

seja inconscientemente. 

De tal modo, o presente estudo foi realizado para conhecimento e 

disseminação da diversidade cultural e conhecimento de uma educação 

escolar específica e diferenciada que atenda a necessidades próprias dos 

povos indígenas. Propondo assim, futuras pesquisas na área da 

interculturalidade e educação escolar indígena, despertando o 

reconhecimento que a escola indígena assume funções educativas mais 

amplas de sistematização de saberes. 
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SEÇÃO III 
 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIREITOS 

HUMANOS 
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CAPÍTULO 16 
 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O 

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA: 

REFLEXÕES ACERCA DA INCLUSÃO ESCOLAR 

NA SALA DE AULA REGULAR DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL.50 
 

Eliane Helena da Silva Lima51 

Josilene Soares de Lima52 

Risonete Rodrigues da Silva53 
 

INTRODUÇÃO 
 

O desejo de pesquisar a formação docente e o transtorno do 

espectro autista vem a partir das experiências com aluno na turma de 

Educação Infantil que apresentava sintomas do TEA – Transtorno do 

Espectro Autista, onde a professora (or) é desafiada a ir em busca de meios 

e formas que pudessem ser utilizadas para trabalhar com o aluno de uma 

maneira que o mesmo se sentisse acolhido não só por pelas professoras, 

mas por toda a turma.  

Diante de tal desafio partimos do pressuposto que não só os 

professores, mas toda a equipe escolar não está preparada para receber 

alunos que apresentem algum transtorno. Pois, durante a minha busca por 

                                                           
50 Trabalho de conclusão de curso apresentado a Faculdade do Belo Jardim – AEB/ FBJ, 
como requisito parcial para obtenção da aprovação da licenciatura do Curso em Pedagogia. 
Orientado pela profa. Ms. Risonete Rodrigues da Silva.  
51 Pedagoga pela Faculdade do Belo Jardim – FBJ;  
52 Pedagoga pela Faculdade do Belo Jardim – FBJ;  
53 Mestra em Educação em Ciências e Matemática pela Universidade Federal de 
Pernambuco – Centro Acadêmico do Agreste – UFPE/CAA. Especialização em Educação 
Especial com ênfase em Deficiência Auditiva – Faculdade de Educação São Luís. Pedagoga 
pela UFPE/CAA. Profa. de Educação Especial e  Inclusiva na Faculdade do Belo Jardim 
AEB/FBJ.  Integrante do Grupo de Pesquisa – CNPq – UFPE – Educação, Inclusão Social e 
Direitos Humanos. Integrante do Laboratório de Pesquisa em Políticas Públicas, Currículo e 
Docência (LAPPUC/CNPq). E-mail: risoneteprof@gmail.com. 
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meios que pudesse trabalhar com aquele aluno, recorri a minha equipe, 

desde Gestora a coordenadora e infelizmente o que encontrei não me fez 

satisfeita, o que fez surgir em mim o desejo de estudar de forma mais 

profunda esse assunto.   

Diante dessa realidade surgiu as seguintes inquietações, isto é, as 

nossas dúvidas: O que fazer para que o aluno com o Transtorno do Espectro 

Autista desenvolva o ensino aprendizagem corretamente? Quais são as 

formações necessárias para que o professor se sinta preparado para receber 

alunos com tal transtorno? Elencamos a questão problemática: Os 

professores que atuam na educação infantil tem formação para atender 

crianças com TEA? 

Assim, a presente pesquisa tem como objetivo geral: Compreender 

como se efetiva a inclusão de crianças com o TEA na educação infantil e 

como específicos: Verificar estratégias pedagógicas que colaborem com os 

professores regentes e favoreçam ao aluno com TEA; Conhecer as principais 

dificuldades enfrentadas pelos professores da Educação Infantil para lidar 

com alunos com TEA; Identificar os principais meios para realizar a inclusão 

com ênfase em alunos que apresentem o TEA.  

Para contemplar ou responder nossos objetivos esta pesquisa é 

bibliográfica com abordagem qualitativa e fins descritivo, na qual foram 

utilizados como coleta de dados os anais de Congressos de Educação 

CONEDU 2018 e 2019 relacionados ao tema. No qual foram encontrados 

onze (11) artigos, porém apenas cinco (05) dialogam diretamente com a 

temática desse trabalho.  Assim, esta pesquisa está ancorada em autores 

como: Lacerda (2017); Nóvoa (1992); Mello (2007); Silva (2012); Sampaio 

(2009) e Rodriguês (2006), a mesma está composta por 5 capítulos a 

introdução, a fundamentação teórica na qual abordamos três tópicos que 

são:  Formação de professores, Transtorno do Espectro Autista - TEA, 

Inclusão de crianças com TEA na Educação Infantil, seguidos pelo percurso 

metodológico, Análise dos dados, considerações finais e as referências.  
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Nesta seção será apresentado como ocorre a formação de 

professores; como se caracteriza o transtorno do espectro autista – TEA e 

como se realiza a educação inclusiva. 
 

Formação de professores 
 

Os dias atuais requerem que os profissionais da Educação, 

contribuam de maneira ética e significativa na educação. No entanto, surge a 

necessidade destes profissionais estarem devidamente preparados para 

desenvolverem suas práticas de acordo com as necessidades educacionais. 

O Educador necessita estar sempre atento e aberto para essas 

necessidades educacionais que surgem diariamente, não só no contexto 

escolar, bem como na sociedade como um todo, já que o mesmo ocupa o 

papel de agente fundamental no processo inclusivo. Porém, para que o 

Educador possa desempenhar este papel é necessário que o mesmo tenha 

uma boa formação, isto é, que na graduação estude assuntos pertinentes e 

relevantes acerca da Educação Inclusiva. 

Como também, receba apoio e reconhecimento, pois para que haja a 

construção de uma escola inclusiva de forma efetiva, é necessário o 

envolvimento de toda equipe.  Desta forma, observa-se a necessidade de um 

tratamento especial para a docência, buscando realizar a formação 

continuada, onde os conhecimentos possam ser compartilhados e possam 

contribuir para a qualidade de prática educativa, observando as 

transformações que ocorrem nos dias atuais. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação N° 9.394/96 diz que: 
 

Art.61 parágrafo único: A formação de profissionais da educação, de 
modo a atender às especifidades do exercício de suas atividades, bem 
como aosobjetivos das diferentes etapas emodalidades da educação 
básica, terá como fundamentos:(Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009) 
 

I-a presença de sólida formação básica,que propicie o conhecimento dos 
fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho;( 
Incluido pela Lei nº 12.014,de 2009)  
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II- a associação entre teorias e práticas, mediante estágios 
supervisionados e capacitação em serviço; (Incluido pela Lei nº 12.014, 
de 2009) 
 

III- o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em 
instituições de ensino e em outras atividades. (Incluido pela Lei nº 12.014 
de 2009) 

 

De acordo com a LDB Nº 9.394/96 a formação do professor, não 

deve se restringir apenas a conclusão de um curso superior, se faz 

necessário a busca de aperfeiçoamento, prolongando a formação inicial, o 

que irá favorecer o desenvolvimento da classe, tanto de forma teórica quanto 

prática. O que resultará de forma satisfatória para a vida do educando em 

sociedade. Visando atender a necessidade de formação profissional da 

educação, em lhe dar com alunos que tenham deficiência. 

Dado que, a Portaria do Ministério da Educação (MEC) N° 

1.793/1994 Recomendar a inclusão da disciplina “ASPECTOS ÉTICO-

POLITICO-EDUCACIONAIS DA NORMALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA 

PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS”, prioritariamente, 

nos cursos de Pedagogia, Psicologia e em todas as Licenciaturas. 

Muitas são as dificuldades e desafios encontrados pelos professores 

na atuação em sala de aula, com alunos com deficiência. Mesmo muitos 

tendo cursando a Licenciatura em Pedagogia, que oferece no currículo 

disciplinas específica, sobre a Educação Especial e Inclusiva. De acordo com 

a Portaria Nº 1.793/1994.  

O curso de Pedagogia, também proporciona ao graduando, a 

oportunidade de realizar estágios obrigatórios de forma supervisionada, que 

darão subsidios necessários ao desenvolvimento do futuro profissional. 

Porém, mesmo assim, muitos profissionais ao terem contato com a realidade 

de muitas escolas, onde se encontram com alunos com deficiência, 

começam a perceber a grande dificuldade encontrada pelos professores em 

sua carreira, que mesmo tendo uma boa formação, ainda não é o suficiente 

para ministrar aulas a pessoas com deficiência. 

O docente por muitas vezes se ver sozinho diante de tantas 

dificuldades, tendo que arcar com todas as responsabilidades que lhe são 
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atribuídas. Sendo necessário encontrar o equilibrio para o estabelecimento 

de sua carreira profissional.  

No que diz respeito ao professor da Educação Infantil, se faz 

necessário que o mesmo, além de ter uma formação em nível superior, seja 

um profissional com uma formação pedagógica, teórica e prática, para que 

possa contribuir no direcionamento das ações desenvolvidas no período da 

Educação Infância. Visto que, essa fase é um período rico e promissor para 

ampliação dos conhecimentos das crianças. O curso de Pedagogia visa 

preparar esses profissionais, oferecendo disciplinas especifícas em seu 

currículo, com o intuito de proporcionar uma educação de qualidade. 

Quando se fala de qualidade de ensino se faz necessário falar 

também sobre a formação do Professor. Nóvoa (2002, p. 23) diz que: “O 

aprender contínuo é essencial e se concentra em dois pilares: a própria 

pessoa, como agente, e a escola, como lugar de crescimento profissional 

permanente.” De acordo com o estudioso português (Nóvoa), a formação 

continuada ocorre de maneira coletiva submetendo-se às experiências e as 

reflexões como instrumentos de análise.  
 

A troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de 
formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar 
simultaneamente, o papel de formador. (NÓVOA, 1997, p. 26) 

 

Desta forma, o papel da escola e as práticas docentes têm sido 

motivos de questionamentos no contexto social, quando o ponto em questão 

é a educação escolar na formação do sujeito. Com isto, há necessidade de 

formação teórica e prática do professor, visto que contribuirão na melhoria da 

qualidade do ensino, entendendo que são as transformações sociais que irão 

gerar as transformações no ensino. 

Com base na temática de Freire (1996, p.44), “a formação do 

docente deve causar a indagação no educador, desafiando-o à apropriação 

de saberes que são necessários à prática educativa”. O profissional da 

educação está sempre buscando inovações e aperfeiçoamentos no que faz, 

assim, afirmamos que a formação continuada é uma pesquisa de 

aprendizado que se faz necessário. 
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Freire destaca que “(...) por isso é que, na formação permanente dos 

professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a´prática, 

de maneira que se pense na prática de hoje ou ontem para melhorar a 

próxima” (1996, p. 44). Sendo assim, o professor precisa conhecer e fazer a 

sua própria análise sobre o que está sabendo; fator que possibilitará ao 

mesmo tempo perceber como se encontra sua formação. 

Portanto, podemos salientar que a profissão docente envolve 

aspectos que a diferenciam das demais profissões, onde não se faz o 

suficiente apenas carregar um título acadêmico, mas é necessário de 

dedicação e compromisso tanto no plano pessoal quanto profissional. 

Surgindo assim, em cena a questão da formação contínua do 

professor, porque “a profissão docente é uma profissão em construção”; 

(FERREIRA, s/d, p.56), aparecendo então a necessidade de sua reflexão 

socio-histórica, favorecendo o entendimento e a compreensão dos 

desenvolvimentos pedagógicos na atualidade. Para este mesmo autor, 
 

A profissionalização dos professores depende, hoje, em grande medida, 
portanto, da sua capacidade de construírem um corpo de saberque 
garanta a sua autonomia perante o Estado, não no sentido da conquista 
da soberania na sala de aula, mas antes no sentido da criação de novas 
culturas profissionais de colaboração (FERREIRA, 2001 p. 62). 

 

No entanto, a busca por uma formação não pode ser apenas de 

técnicas e métodos, mas deve estar direcionada para a compreensão do 

sujeito e sua ação frente ao outro, as escolas e seus desafios, as exigências 

de aprendizagem. 
 

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA 
 

Bleuler usou a palavra autismo em 1911, para descrever a perda do 

contato com a realidade, o que acarretava em uma grande dificuldade ou até 

impossibilidade de comunicação. Em 1943, Leo Kanner, relacionou crianças 

que apresentavam um conjunto de sintomas (isolamento e obsessão por 

repetição) com o nome de Distúrbio do Contato Afetivo. Asperger, em 1994, 

descreveu crianças com características semelhantes ao autismo. 
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Estas crianças descritas por Asperger apresentavam dificuldades de 

se integrar socialmente, mas com habilidades intelectuais preservadas e sem 

atraso de desenvolvimento neuropsicomotor.  

De acordo com a DSM-5 (APA 2013), o Transtorno do Espectro 

Autista (TEA), denomina o sujeito que apresenta duas características 

principais e importantes, que envolvem comunicação e consequetemente 

socialização, bem como, movimentos repetitivos e estereotipados. Estes 

sintomas podem surgir desde o início da infância, podendo limitar ou 

prejudicar o desenvolvimento do sujeito. Podendo variar conforme as 

características individuais e o ambiente no qual está inserido. Pressupondo 

uma melhoria no seu desenvolvimento, ofertando um suporte pedagógico 

com qualidade, o que influenciará diretamente na manifestação desse 

transtorno, que pode variar do nível mais leve ao mais intenso (DSM- 5, 

2.014). Conforme destaca (GOLDFARB 1.943 e 1.945 & SPLITZ 1.945 Apud 

SCHMIDT; 2.014, p. 10) 
 

A influência do ambiente, mais especificamente das interações, sobre o 
desenvolvimentodas interações, sobre o desenvolvimento infantil ganhou 
força com os estudos que descreveram os efeitos nefastos da privação 
ambiental sobre a personalidade infantil. 

 

Podendo perceber que, se a criança com TEA for estimulada 

diariamente, sua socialização se tornará uma possibilidade em seu meio, 

mesmo apresentando comportamentos diversos. Portanto, sempre que 

observados seus aspectos, e fazendo com o que sua rotina seja 

constantemente centrada, seu desenvolvimento escolar se tornará inclusivo, 

trazendo então uma observação constante dentro de suas necessidades. 

 

POSSÍVEIS CAUSAS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO 

AUTISTA- TEA 
 

Estudos mostram evidências de componentes genéticos, nos quais 

existe a interação de genes e meio ambiente, como exposição a 

componentes quimícos durante a gestação. Bem como o uso de ácido 

valproico (estabilizante de humor e antiepilético) durante a gravidez, como 
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sendo a causa do Autismo. Podendo citar ainda a diabetes, doença celíaca e 

o uso de ácido fólico em quantidade, bem como a idade avançada das 

gestantes.Segundo Orrú (2012) o Autismo tem suas causas nas disfunções 

cerebrais, alteração de neurotransmissores, fatores ambientais e causas 

psicológicas. Além dessas, causas genéticas estudadas com bastante afinco 

nos últimos anos: 
 

No momento presente estão se realizando estudos de alguns genes, 
possíveis candidatos a serem diagnosticados como mecanismos de 
herança para o autismo. Embora não sejam definitivos para clarear-lhe a 
origem, mostram- se úteis no estímulo da busca ardilosa para o melhor 
conhecimento da síndrome, suas hipóteses e possibilidades de 
desenvolvimento. (ORRÚ, 2012, p. 29) 

 

Vale ressaltar que, a incidência de casos de Autismo é três vezes 

maior em meninos do que em meninas, havendo o risco de recorrência na 

familía. No entanto, além de descobrir as causas, é necessário que se 

compreenda o comportamento de um autista. Visto que cada pessoa com 

desenvolvimento típico ou atípico, é única e singular e não possuem padrões. 
 

COMO DIAGNOSTICAR O TRANSTORNO DO 

ESPECTRO AUTISTA - TEA 
 

O diagnóstico do TEA deve ser elaborado por médicos 

neuropediatras, pois, muitas vezes o diagnóstico clínico do TEA é baseado 

em critérios comportamentais, há relatos de diversas doenças e 

comorbidades que apresentam semelhanças a ele, o que pode fazer com 

que o diagnóstico, o tratamento e prognóstico do transtorno em estudo fique 

comprometido. Por isso, deve-se sempre procurar os melhores métodos 

possíveis, para que a acurácia do diagnóstico não seja afetada (KANG et al, 

2019). 

Portanto, os métodos padrão para diagnosticar o TEA devem está 

baseados no DSM-5(Manual de Diagnóstico e Estatística), no entanto, há 

uma restrição quanto ao uso desses critérios do DSM-5, por ser de difícil 

acesso em alguns países e possuir um determinado custo. Visto que para 

diagnosticar uma criança com TEA, é necessário que haja uma triagem, que 
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deve ocorrer através da anamnese com os pais, relatório da escola e dos 

terapeutas que acompanham a criança, como também, através da 

observação lúdica e social da criança.  

Através dos diagnósticos pode-se diferenciar as principais 

deficiências da criança, que podem ser: a baixa acuidade e deficiência 

auditiva, privação psicossocial severa, deficiência intelectual, transtorno de 

linguagem expressiva. Além do que um diagnóstico e tratamento precoce são 

essenciais para a evolução clinica da criança, pois, irá viabilizar resultados 

positivos em nível físico, funcional, mental e social. 

Embora o TEA possa ser sinalizado ou até mesmo diagnosticado por 

volta dos 18 meses de idade, faixa essa em que a criança já deve estar 

incluída na Educação Infantil (creche), período (sensório-motor), segundo as 

etapas de desenvolvimento de Piaget, a maioria delas são diagnosticadas 

apenas na idade escolar (período de aquisição de leitura e escrita), assim, a 

educação infantil tem o papel importante de preparar a criança para os anos 

escolares seguintes. 
 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 

Nos dias atuais está sendo vivenciada a era da inclusão, fazendo-

senecessário que a sociedade de forma geral, esteja preparada para receber 

e incluir crianças, adolescentes e demais pessoas com deficiência. Buscando 

romper a visão segregacionista, não só das instituições de ensino, mas 

também da própria sociedade em todos os aspectos: social, físico, 

trabalhista, entre outros (Sassaki, 2003). Em relação a isso, Mantoan Apud 

Sassaki (2003, p.114) pontua que: 

 

A noção de inclusão institui a inserção de uma forma mais radical, 
completa e sistemática. O vocábulo integração é abandonado, uma 
vez que o objetivo é incluir um aluno ou um grupo de alunos que já 
foram anteriormente excluídos; a meta primordial da inclusão é a de 
não deixar ninguém no exterior do ensino regular, desde o começo. 
(MANTOAN apud SASSAKI, 2003, p. 114). 

 

A busca por uma escola inclusiva tem gerado debates, no entanto, é 

bom lembrar que nem sempre a escola foi – e ainda não é – um ambiente 



- 341 - 
 

onde ocorra a inclusão. Assim, é importante ressaltarmos que algumas 

conquistas já tenham sido alcançadas. A educação inclusiva vai além da 

aceitação e tolerância em relação às pessoas com deficiências nas escolas 

regulares. 

Nesse sentido, a Política Nacional de Educação Especial nas 

perspectivas da Educação Inclusiva proclama que: 
 

A educação inclusiva constitui um paradigma educacional 
fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga 
igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em 
relação à idéia de eqüidade formal ao contextualizar as 
circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da 
escola. (BRASIL, 2008, p. 1) 

 

Assim, podemos compreender que a educação inclusiva está 

relacionada aos direitos de todas as pessoas, como uma forma de assegurar 

justiça social a todos que, por suas características biológicas, psicológicas, 

étnicas e sociais, foram e são excluídos.No entanto, deve-se observar o 

contexto de igualdade não como sinônimo de que todas as pessoas são 

iguais como idéia de homogeneidade, mas sim, como igualdade de diferença, 

já que cada pessoa tem sua diferença. 

Observando as orientações advindas da legislação que embassa as 

práticas educacionais inclusivas, tais como a Lei das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, a Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), as Diretrizes 

Nacionais para Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001) e a 

Politíca Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (BRASIL, 2008), compreendemos que a educação de todos os 

alunos com deficiência deve acontecer na sala regular, no sistema geral de 

ensino, junto aos demais alunos. 
 

INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM TEA NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

A educação infantil marca a entrada de toda criança em um grupo 

social, no qual ela ficará longe da família. Isso projeta novas formas de 

relacionamento e comportamento, aumentando as experiências da criança, 
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assim como também seus medos e os de sua família. Por consequência, 

quando falamos em inclusão esse processo, representa um desafio duplo 

para o professor. Em se tratando em crianças com o transtorno do espectro 

autista, essas preocupações e insegurança aumentam, tanto para os 

professores quanto para a familia devdo a criança com TEA apresentar 

varias peculiaridades.  

Como vimos o TEA apresenta movimentos estereotipados 

provenientes do transtorno comportamental e emocional, ambos são 

percebidos ou não nas relações sociais. Assim, as consequêcias desses 

sintomas provocam, em alguns casos clássicos de autistas, prejuízos 

cognitivos e comportamentais graves e na perspectiva inclusiva da sala de 

aula regular pelos métodos tradicionais de ensino vigentes pode ser segundo 

Khoury et AL (2014) 
 

(...) inviável. Por esse fator, dentre outros, a inclusão demuitas 
crianças com TEA no contexto escolar brasileiro tem ocasionado 
mais prejuízos do que benefícios tanto ao aluno quanto às equipes 
educacionais. Essas dificuldades também têm sido verificadas em 
outros países. Estudos baseados em evidências mostram que 
crianças com TEA, na grande maioria dos casos, não aprendem 
pelos métodos de ensino tradicionais. Estudos anteriores, quando 
ainda não era discutida com tanta veemência a prática escolar 
inclusiva, já alertavam que crianças diagnosticadas com TEA não 
conseguiam manter atenção, responder a instruções complexas nem 
manter e focar a atenção em diferentes tipos de estímulos 
simultâneos (por exemplo, visual e auditivo), e que, desse modo 
precisavam de estratégias específicas e diferenciadas de intervenção 
de ensino. (KHOURY, et al, 2014 p. 26) 

 

Desta forma, precisa-se estar atentos não só as garantias legais que 

asseguram o direito à inclusão nas salas de aula regulares para as pessoas 

com algum tipo de deficiência, mas também atentar para as condições de 

oferta dessa educação e das abordagens tradicionais de ensino que, muitas 

vezes, não promovem a intervenção significativa de estratégias de 

aprendizagem para os indivíduos acometidos pelo TEA. 

No obstante os déficits de aprendizagem advindos da falta de 

comunicação e, consequentemente, da interação social, algumas crianças 

com Transtorno do Espectro Autista (TEA) conseguem acompanhar o modelo 
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de aprendizagem exigido no sistema educacional. Ocasionalmente, elas até 

sobressai as outras tidas como “normais”. Contudo, isso não significa que 

elas tenham qualidade de vida e que não sofram com as barreiras 

encontradas nos ambientes em que convivem. 

Portanto, para que ocorra a educação inclusiva de forma efetiva e 

satisfatória, é necessário que além de termos alunos com deficiência 

inseridos na sala de aula regular, estejamos atentos ao uso de dinâmicas que 

favoreçam os mesmos na construção da sua aprendizagem, fazendo também 

com que haja uma interação com os demais alunos da sala. Assim, os alunos 

com deficiência poderão participar de forma ativa nas atividades 

desenvolvidas com o grande grupo. 
 

PERCURSO METODOLÓGICO 
 

Nesta seção é apresentado o percurso realizado durante a pesquisa, 

onde de início foram pesquisados artigos publicados no CONEDU nos anos 

2018 e 2019, selecionando os artigos que dialogassem com o nosso tema, 

no entanto, por não ter sido o suficiente para atender os nossos objetivos, 

buscamos também artigos científicos publicados na internet. Realizando a 

leitura dos mesmos e a produção do nosso artigo. 
 

METODOLOGIA 
 

O presente trabalho tem como objetivo destacar a importância da 

formação de professores para a inclusão de crianças com TEA (Transtorno 

do Espectro Autista), na sala de aula regular da Educação Infantil, com base 

nos avanços científicos na área. Para alcançar este objetivo foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa e fins descritivos. 

A pesquisa bibliográfica é a revisão da literatura envolvendo as 

principais teorias que norteiam o artigo científico. Assim, chamamos essa 

revisão de levantamento bibliográfico ou revisão bilbliográfica, a qual 

podemos realizar através de livros, periódicos, artigos ou sites da internet. 
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Conforme destaca Boccato (2006, p. 266), 
 

A pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema 
(hipótese) por meio de referenciais teóricos publicados, analisando e 
discutindo as várias contribuições científicas.Esse tipo de pesquisa 
trará subsídios para o conhecimento sobre o que foi pesquisado, 
como e sob que enfoque e/ou perspectivas foi tratado o assunto 
apresentado na literatura científica. Para tanto, é de suma 
importância que o pesquisador realize um planejamento sistemático 
do processo de pesquisa, compreendendo desde a definição 
temática, passando pela construção lógica do trabalho até a decisão 
da sua forma de comunicação e divulgação. 

 

Seguindo essa linha de raciocínio, Vieira e Zouain (2005) afirmam 

que a pesquisa qualitativa atribui importância fundamental aos depoimentos 

dos atores sociais envolvidos, aos discursos e aos significados transmitidos 

por eles. Nesse sentido, esse tipo de pesquisa preza pela descrição 

detalhada dos fenômenos e dos elementos que o envolve. 

Assim, fizemos um levantamento das referências que abordavam o 

tema em estudo: a Formação de Professores e o Transtorno do Espectro 

Autista – TEA: reflexões acerca da Inclusão na Sala de Aula Regular da 

Educação Infantil. Realizamos uma análise bibliográgica nos anais do 

CONEDU, a qual possibilitou um estudo detalhado dos trabalhos publicados 

fazendo com que fosse possível um melhor entendimento. 

O tema foi abordado por muitos autores, no entanto, é relevante e 

necessita ser estudado de forma mais profunda, verificando os avanços na 

área, visto ser um processo que está ao alcance de todos em função da 

busca contínua de informação e pelos avanços científicos apresentados na 

área. 

Desta forma, para organizar o nosso procedimento metodológico 

fizemos uma pesquisa com artigos publicados nos anais do Congresso de 

Educação CONEDU nos anos de 2018 e 2019. Onde selecionamos para um 

estudo aprofundado os artigos que mais se adequavam a nossa temática e 

assim realizarmos a produção do nosso trabalho científico. Os artigos 

selecionados serão nominados como artigo 1, 2, 3, 4 e 5 seguidos do ano de 

publicação.  
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Quadro 1: 

Artigos publicados nos Anais do Conedu 2018 e 2019. 
 

Nome do artigo Evento em que o 
artigo foi publicado 

Ano do evento Autores. 

 

1- A Inclusão de 
alunos com 

Transtorno do 
Espectro Autista 

(TEA) na Educação 
Infantil: Dificuldades 

no processo de 
Inclusão 

Educacional. 

 

V CONEDU 
Congresso Nacional 

de Educação 

 

2018 
 

Conceição, M. F. 
R.; Silva, A. B. 
;Brito, M. K. R.; 

Silva, S. S. 

 

2- Formação de 
Professores: Uma 

visão Inclusiva. 

 

V CONEDU 
Congresso Nacional 

de Educação 

 

2018 
 

Nonato,O. C. S. ; 
Costa, A. L. O. 

 

3- A formação de 
Professores e a 

Inclusão 

 

V CONEDU 
Congresso Nacional 

de Educação 
 

 

2018 
 

Farias, E. R. S. ; 
Vieira, L. A. ; 

França, D. M. V. R.; 
Jabur, S. S. 

 

4- Inclusão na 
Educação Infantil: 

Desafios e 
Perspectivas no 

Fazer Docente com 
Crianças Autistas 

 

 

VI CONEDU 
Congresso Nacional 

de Educação 

 

2019 
 

Turibi, A. C. P.; 
Santos, L. P. 

 

5- Inclusão Escolar 
da Criança com 
Transtorno do 

Espectro Autista na 
Educação Infantil 

 

VI CONEDU 
Congresso Nacional 

De Educação 

 

2019 
 

Caldas. I. F. ; Gino, 
V. M. L. 

Fonte: Anais do CONEDU – Congresso Nacional de Educação 2018 e 2019. 
 

Também como fontes de pesquisas foram utilizados alguns artigos 

publicados fora do CONEDU, por ser relevante e que dialogam diretamente 

com os objetivos elencados nessa pesquisa e vir contribuir de forma 

significativa para a compreensão e conclusão da temática pesquisada. 



- 346 - 
 

Assim, foi elaborado o quadro 2. Dentre os quais utilizamos para 

complementar nossa pesquisa os seguintes: 
 

Quadro 2: 

Artigos de sites da internet 
 

Nome do artigo Evento ou local 
em que o artigo 

foi publicado 

Ano do Evento Autores 

 

A inclusão do Aluno com 
Autismo na Educação 

Infantil 

 

Cadernos da 
Pedagogia 

 

2019 
 

Paula, J. B. ; Peixoto, 
M. F. ; 

 

O conhecimento de 
Docentes e Educação 

Infantil sobre o 
Transtorno do Espectro 

Autístico. 

 

Revista 
Psicopedagogia 

 

2017 
 

Castro, A. C. ; Giffoni, 
S. D. A. ; 

 

A formação Docente e o 
Transtorno do Espectro 

Autista 

 

IV SISAPE 
Seminário 

Internacional 
Pessoa Adulta, 

Saúde e 
Educação 

 

2019 
 

Silva, K. F. W. ; 
Rozek, M. ; 
Severo, G. 

 

Desafios no Processo de 
Escolarização de 

Crianças com Autismo 
no Contexto Inclusivo. 

 

Educação em 
Revista 

 

2020 
 

Camargo, S. P. H.; 
Silva, G. L. ; Crespo, 
R. O. ; Oliveira, C. R. 

; Magalhães, S. L. 

Fonte: Pesquisas em sitesda internet. 
 

Após termos feito a escolha dos artigos, realizamos a leitura de forma 

individual, posteriormente marcamos encontros semanais para debates sobre 

a leitura realizada e produção do nosso trabalho, sempre dialogando com os 

autores estudados. 
 

ANÁLISE DOS DADOS 
 

A presente pesquisa foi norteada pela questão problema na qual nos 

inquietava saber se os professores que atuam na educação infantil tem 

formação para atender crianças com TEA. Assim, após a leitura dos artigos 
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publicados no Conedu 2018 e 2019 comprende-se que de acordo com o 

artigo 2 de 2018 um sistema inclusivo é aquele que está apto a ensinar de 

várias maneiras e formas para que o aluno tenha um desenvolvimento 

educacional dentro de suas possibilidades. 

Assim, as políticas públicas para a formação de professores para a 

educação inclusiva contribuem para pensarmos a instituição de uma escola 

plural, onde as possibilidades possam ser exaltadas e os limites apenas 

desafios a serem vencidos. Já o artigo 3 de 2018 diz que a formação de 

professores é um pilar pertinente da inclusão, sendo necessário que se 

busque o desenvolvimento da autonomia docente, os quais contribuirão para 

a construção do espírito crítico, estabelecendo assim, caminhos para a 

educação de todos. 

O artigo 4 de 2019, concluiu que o pouco preparo do profissional 

docente da Educação Infantil pode acarretar em discriminação e até mesmo 

exclusão social no ambiente escolar, fazendo com que os alunos com 

espectro autista sejam isolados dos colegas de classe e percebidos como 

diferentes pelos próprios docentes, que ao invés de destacar suas 

habilidades, acabam tornando evidente suas limitações. 

Também, a presente pesquisa possibilitou responder ao objetivo 

geral que era compreender como se efetiva a inclusão de crianças com o 

TEA na educação infantil. Assim, o artigo 1 do ano de 2018, demostra que o 

processo da inclusão da criança com TEA na sala de aula regular da 

educação infantil ainda apresenta enormes dificuldades, visto que a escola 

não consegue incluir adequadamente este aluno e sua familia. 

Percebemos assim, que a escola ainda não possui professores 

capacitados para receber estes alunos, já que os mesmos precisam de 

métodos apropiados para o desenvolvimento de habilidades nestas crianças 

buscando o envolvimento com toda a turma. Além, das escolas também não 

possuirem estruturas adequadas e atendimento especializado para essas 

crianças e os pais que também precisam de apoio. 

Enquanto que o artigo 5 de 2019 diz que é necessário que o 

professor e os demais educadores entendam as questões de 

comportamentos das crianças com necessidades especiais, observando suas 

limitações. Porém, isso não é nada fácil, pois vivemos diante de uma 
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sociedade segregadora e preconceituosa, sem contar com a falta de 

profissionais capacitados, de ambiente adequado para cuidar do educando, 

dentre outros fatores, causa o fracasso escolar dessas crianças. 

De acordo com esse artigo para que a inclusão escolar aconteça, é 

preciso desenvolver métodos de abordagem que atendam às necessidades 

de cada indivíduo, tendo o cuidado de particularizar a singularidade de cada 

um, evitando estereótipos ou preconceitos que possam se referir às 

incapacidades da criança ou limitações dos pais para lidar com as 

dificuldades no processo de inclusão. 

Nesta mesma perspectiva, foram contemplados os objetivos 

específcos, pois foram verificadas as estratégias pedagógicas que colaborem 

com os professores regentes e favoreçam ao aluno com TEA; no artigo 3 de 

2018 vimos que é necessário que a escola ofereça espaços dialógicos para 

esclarecimentos de medos e receios, onde todos possam aprender em 

conjunto e aprimorar o relacionamento do aluno inclusivo. Buscando a união 

de docentes, pais e toda uma equipe multidisciplinar de apoio. 

Dando continuidade aos objetivos específicos, pode-seconhecer as 

principais dificuldades enfrentadas pelos professores da Educação Infantil 

para lidar com alunos com TEA; no artigo 4 de 2019 demonstra que o 

pricinpal desafio é a melhoria de propostas na formação docente. Visto que 

alguns professores do ensino regular costumam afirmar que pouco ou nada 

podem fazer para superar as dificuldades desses aprendizes. Isto ocorre 

muitas vezes por falta de preparação e motivação para enfrentar o desafio. 

Como também, pode-se identificar os principais meios para realizar a 

inclusão com ênfase em alunos que apresentem o TEA; no artigo 4 de 2019 

diz que para que seja possível a inclusão de alunos com TEA, é necessário a 

orientação e assistência, além de apoio especializado aos docentes. Bem 

como, professores auxiliares que possam atender essa demanda e apoiar os 

professores não especializados que recebam alunos com TEA em suas 

salas. 

Diante das pesquisas e estudos realizados para poder sanar nossas 

inquietações e responder aos nossos objetivos, percebemos que os 

profissionais da área de educação infantil ainda não estão preparados para 

receber e atender de forma inclusiva crianças com autismo. Apesar de 
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receberem uma formação durante a licenciatura de Pedagogia, os mesmos 

demonstram uma insegurança e se sentem despreparados. Assim, estão 

sermpre buscando novos conhecimentos sobre o assunto. 

Quando se tem o contato pela primeira vez com uma criança autista 

aparecem às dúvidas e as incertezas, o que torna necessário a parceria com 

a família e outros profissionais que tenham mais conhecimentos e 

esclarecimentos sobre o assunto. Esta parceria também é defendida por 

Serra (2008), em sua pesquisa, quando aponta a diversidade de 

características dos alunos autistas como sendo um dos grandes desafios 

para inclusão. 

Quando se está diante de um sujeito repleto de diversidade, seria 

ilógico oferecer um “pacote educacional” e, mais ainda, procurar normalizá-

los, seja por meio das oportunidades de inclusão ou de técnicas 

padronizadas de treinamento comportamental (SERRA, 2008, p.114). No 

entanto, apesar de muitos professores da educação infantil buscarem por si 

próprio meios pelos quais possam ajudar seus alunos autista da educação 

infantil a se desenvolverem corretamente, a angústia ainda por parte de 

muitos profissionais é muito presente. 

Portanto, é preciso que haja políticas públicas voltadas ativas em 

ofertar formação continuada para os todos os educadores com temas 

relevantes à educação inclusiva e o desenvolvimento dos alunos com (TEA) 

na educação infantil. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A presente pesquisa veio confirmar o pressuposto desse trabalho o 

qual destaca que não só os professores, mas toda a equipe escolar não está 

preparada para receber alunos que apresentem algum transtorno. Tal 

afirmação foi ratificada com a questão problemática que era saber se os 

professores que atuam na educação infantil tem formação para atender 

crianças com TEA? A resposta encontradoa foi: Não, pois infelizmente nos 

achados pode-se observar que nem todos os professores que atuam na 

educação infantil possuem uma formação específica ou têm conhecimento de 

como atender crianças com TEA. 
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No que diz respeito ao objetivo geral que era compreender como se 

efetiva a inclusão de crianças com TEA na educação infantil, observou-se 

que é necessário que além de termos alunos com deficiência inseridos na 

sala de aula regular, para que a inclusão seja efetivada, também, é 

fundamental que os professores estejam buscando dinâmicas que colaborem 

com a construção das aprendizagens, fazendo com que haja a interação com 

os demais alunos. 

Contemplando os objetivos especificos que eram verificar estratégias 

pedagógicas que colaborem com os professores e favoreçam ao aluno com 

TEA, observamos que tais estratégias não foram agraciadas, já que a maioria 

das escolas não oferecem espaços dialógicos adequados, onde possam 

acontecer um relacionamento inclusivo, esclarecendo os medos e receios 

dos alunos e da família.  

Quanto a conhecer as principais dificuldades enfrentadas pelos 

professores da Educação Infantil para lidar com alunos com TEA, podemos 

concluir que as principais dificuldades enfrentadas pelos professores é a falta 

de formação específica, principalmente de forma continuada, o que não 

ocorre. No que diz respeito a Identificar os principais meios de realizar a 

inclusão com ênfase em alunos que apresentem o TEA, foi identificado que é 

necessário orientação e assistência, bem como, apoio especializado aos 

docentes e profissional de apoio. 

Desta forma, conclui-se que a formação docente para uma educação 

inclusiva que envolva crianças com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) 

na sala de aula regular da educação infantil exige mudanças em diversos 

aspectos desde o currículo até o espaço e o tempo. Existe a necessidade da 

individualização do ensino, do desenvolvimento do aluno para que a 

aprendizagem aconteça de fato.  

Devendo ocorrer ações, desafios criatividade, revisão de critérios e 

planejamento fazendo com que essa nova prática pedagógica possa avançar 

em processo conjunto com outros professores. Devemos sempre salientar 

que o grande desafio dos professores é preparar os alunos para a vida em 

sociedade, e incluí-los em uma sala de aula regular. No entanto, quando se 

pensa em inclusão surgem muitos questionamentos com respeito a 

preparação dos professores e aceitação dos alunos com deficiência. 
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Neste contexto, a presença e a participação do professor, a reflexão 

sobre os paradigmas educacionais, o acompanhamento dos especialistas e a 

interação escola, sujeito, famíia e especialistas são de fundamental 

importância.Tornando necessário o estudo e a discussão por parte de todos, 

para que haja uma reflexão e uma ação. 

Assim, os cursos de formações de professores devem oferecer 

disciplinas estratégicas que abordem o tema inclusão, para que os 

professores ao terminarem o seu curso superior tenham noção de como 

ocorre a inclusão, mesmo que as entidades onde venham a trabalhar não 

ofereçam cursos de formação contínua. 

Assim sendo, as escolas e as universidades devem assumir seu 

papel promovendo ações pedagógicas que garantam aos alunos o seu 

direito, fazendo com que a sociedade valorize a diversidade humana. È 

preciso valorizar a educação inclusiva para que a pessoa com deficiência 

possa ser incluído na sociedade como um todo. 

Dessa forma, vemos que é preciso que os professores tenham uma 

postura aberta à mudança, por parte dos professores e da escola é de suma 

importância para uma educação inclusiva, postura essa que torna evidente a 

necessidade de uma nova prática pedagógica. 
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CAPÍTULO 17 
 

COMPREENSÃO DE GESTORES DE ESCOLAS 

PARTICULARES DA CIDADE DE BELO JARDIM 

SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA DISCIPLINA DE 

LIBRAS NO CURRÍCULO ESCOLAR NÃO-

OBRIGATÓRIO: POSSIBILIDADES E DESAFIOS54 
 

Gerlanne Kelli de Souza Mendes55 
 

INTRODUÇÃO 
 

Os surdos durante muitos períodos da história foram colocados à 

margem da sociedade, sendo considerados como pessoas deficientes, 

incapazes de participar da vida política, social, econômica, cultural e 

educacional, sendo desapropriados dos seus direitos e da possibilidade de 

escolhas. 

No entanto, a atualidade apresenta mudanças significativas na 

trajetória histórica dos surdos, mudanças essas que vêm sendo conquistadas 

com muita luta e esforço para que as leis sejam de fato cumpridas e assim os 

surdos possam usufruir de seus direitos e exercer seus deveres como todo 

cidadão brasileiro. 

O presente trabalho tem como principal objetivo, analisar a 

compreensão da implementação da Libras como disciplina não-obrigatória 

em escolas particulares da cidade de Belo Jardim. Partindo da análise do 

decreto 5.626/05 que determina em seu artigo 7º inciso 2º que os sistemas e 

as instituições de ensino da educação básica e as de educação superior 

incluam o professor de Libras em seu quadro de magistério, tentando 

compreender através de um levantamento documental e posterior entrevistas 

                                                           
54 Artigo apresentado à Faculdade Alpha, como parte dos requisitos para obtenção do título 
de Especialista em Libras e Inclusão da Pessoa Surda.Orientador: Profº Me Laerte L.Pereira.  
55 Graduação em Pedagogia pela FBJ – Faculdade do Belo Jardim. Especialização em  
Libras e Inclusão da Pessoa Surda. 
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com gestores de escolas particulares, como se apresenta a concepção das 

mesmas. 

O que observa-se é que em termos de política pública relacionada à 

Libras, a sociedade brasileira está relativamente alicerçada nas leis, decretos 

e portaria que afirmam isso, mas e na prática, o cidadão brasileiro ouvinte 

está apto a contribuir para a formação da acessibilidade das pessoas 

surdas? As instituições de ensino particulares estão de fato cumprindo o seu 

papel de inclusão? 

Preocupada com a efetiva inclusão do aluno surdo, não só na sala de 

aula, mas em todo o âmbito escolar, resolvi investigar de que maneira está 

acontecendo a inclusão nas escolas particulares, assim como investigar 

porque a Libras não é implementada e qual a importância da Libras no 

currículo escolar. 

Pretendo discutir neste projeto questões que ajudem a comunidade 

escolar a compreender a importância do ensino de Libras nas séries iniciais, 

como um dos principais fatores para uma inclusão do educando surdo, bem 

como analisar junto às instituições pesquisadas como os profissionais de 

educação estão se preparando para atender ao aluno surdo. 

A relevância deste estudo está em discutir a importância de 

oportunizar á toda a comunidade escolar de conhecer um novo idioma, no 

caso, a Libras, que contribuirá na inclusão de estudantes surdos no que 

tange ao atendimento das políticas públicas inclusivas e assim apresentar 

informações que venham a estimular e promover esta Língua em benefício 

dos sujeitos em questão, bem como colaborar para que profissionais da 

educação e estudantes da área sintam a necessidade de aprofundar seus 

conhecimentos no assunto e assim colaborar para um melhor engajamento 

social. 
 

ASPECTOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO DE SURDOS 

NO MUNDO E NO BRASIL 
 

Para a discussão sobre surdez se faz de fundamental importância 

uma conceituação histórica. Durante o seu processo histórico o surdo sofreu 

um isolamento social, pois no passado, a surdez era encarada como 
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deficiência que impedia o surdo de aprender e se comunicar, colocando-o a 

margem da sociedade. Essa visão do surdo como um ser incapaz 

ultrapassou gerações, somente durante a Idade Média, com ascensão da 

Igreja Católica, o indivíduo surdo deixa de ser visto como sub-humano 

passando então a ser considerado pela igreja como um ser dotado de alma 

por tanto digno de viver em sociedade. 

No século XVI Pedro Ponce de Leon (1510-1584), acreditando que o 

surdo possuía condições de aprender e que a surdez não afetava suas 

capacidades cognitivas, funda a primeira escola de surdos na França e 

desenvolveu os sinais metódicos, representando para os surdos ricos a 

oportunidade de desenvolver uma estrutura linguística. (KUMADA, 2016) 

Já no século XVIII, Charles Michel L’Epee, educador francês, inicia o 

primeiro estudo de uma linguagem visual-motora para surdos, defendendo 

que aprendendo a ler e escrever utilizando a Língua de Sinais, o surdo 

conseguiria expressar de maneira mais fiel suas ideias. 
 

“No século XVIII, Charles Michel L’Epee fundou, em Paris, um asilo para 
pessoas surdas, foi importante justamente por desenvolver metodologias 
voltadas as pessoas surdas, para ele, o essencial na Educação de 
Surdos era a possibilidade que possuíam em aprender a ler e escrever 
por meio da Língua de Sinais, pois essa seria a melhor maneira de 
expressarem as suas ideias, devido a mesma ser a essência de seu 
processo pedagógico...” (QUADROS, 2006) 

 

Apesar da proposta de L’Epee ter tido êxito, sofreu muitas críticas por 

utilizar a Língua de Sinais. Os críticos defendiam que tal linguagem não 

possuía gramática própria e por isso tornava-se improdutiva. 

No Brasil, a luta dos surdos também ultrapassa gerações 

assemelhando-se aos outros países e sendo influenciado por eles.  Em 1857 

no Rio de Janeiro, surge a primeira escola para surdos, o Instituto Nacional 

de Educação de Surdos (INES), existente até hoje, fundada pelo professor 

surdo Ernest Huet, com o apoio de D. Pedro II que tinha um neto surdo, Huet 

era de origem francesa, daí houve uma mistura das línguas de sinais 

francesas e as línguas utilizadas pelos surdos brasileiros, dando origem à 

língua de sinais brasileira, essa influência é perceptível até aos dias de hoje. 
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Contudo, as divergências entre os métodos de ensino para surdos, 

oral e visual foi se intensificando ao longo dos anos. Os críticos defendiam 

que o método visual era improdutivo e não possuía uma gramática própria 

que possibilitasse aos surdos a reflexão e a discussão de vários assuntos. 

(KUMADA, 2016) 

Neste sentido foi declarado que o método oral de ensino deveria ser 

preferido, demonstrando através da apresentação de surdos que falam bem, 

a eficácia deste método, censurando assim o método gestual, acreditando-se 

que o uso dos gestos atrapalharia a interação com a sociedade. 

Para Samuel Heinicke (1727-1790), educador alemão “Os sinais 

eram altamente prejudiciais para o desenvolvimento da fala oral.” (KUMADA, 

2016, p.13), defensor do oralismo puro, argumentava que a criança surda 

deveria aprender a falar oralmente para depois aprender a escrever, negando 

assim suas particularidades e sua necessidade de um olhar mais atento as 

suas especificidades. 

Em 1880, mesmo diante do êxito do método visual comparado ao 

método oral na educação dos surdos, ainda defendia-se a ideia de que para 

o surdo ser considerado normal deveria oralizar. Assim, com o objetivo de 

resolver esse impasse e discutir os rumos da educação das pessoas surdas, 

educadores  de surdos de todo o mundo se reuniram no Congresso de Milão, 

no entanto, de propósito, os surdos, mesmo os docentes, não foram 

convidados, os participantes eram ouvintes vindos de vários países que 

acabaram votando pelo método oral proibindo o uso da língua de sinais na 

educação e na comunicação com os alunos surdos, pois acreditavam que as 

palavras eram consideravelmente superiores aos gestos. (MESERLIAN e 

VITALIANO, 2009) 

Nos anos seguintes ao Congresso de Milão e com a percepção de 

que o oralismo não seria uma prática eficiente na aprendizagem do surdo, 

pois, não permitia a compreensão e assimilação da fala relacionando com as 

coisas e objetos e após optarem pela implantação total do método oral, 

notou-se que o rendimento escolar do oralismo apesar de terem se 

fortalecido com os adventos da tecnologia eletroacústica, especialmente a 

produção dos chamados AASI (Aparelhos de Amplificação Sonora 

Individual), foi extremamente insatisfatório. (DIAS, 2006) 
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Uma metodologia bastante empregada no decorrer da história foi 

justamente o oralismo, utilizado a partir do pressuposto de que o surdo teria 

que falar para ser humanizado, sendo assim muitos defensores deste 

pensamento surgiram e desenvolveram trabalhos na área, e com eles 

práticas que “ensinavam” o surdo a falar. Na maioria destes trabalhos o 

oralismo estava associado à linguagem de sinais sendo que sem muita 

ênfase. 

De acordo com estudos publicados por grandes nomes da literatura 

surda como Sacks (1998) e Carvalho (2007), gastava-se muito tempo para 

ensinar o surdo a falar enquanto o ensino da leitura e da escrita eram 

deixadosem segundo plano, contribuindo assim para que o surdo submetido 

ao método oral tivesse um desempenho escolar muito inferior aos demais 

estudantes do mesmo período e devido a essa formação escolar precária, os 

surdos não conseguiam empregos que exigissem habilidades intelectuais 

mais desenvolvidas, sendo assim limitados a trabalhos manuais. 

Vale salientar que apesar de proibidas, as línguas de sinais 

continuavam a ser utilizadas escondidas, de geração em geração pelos 

surdos, permitindo assim a comunicação entre pares. 

Diante do fracasso oralista com relação ao desenvolvimento 

pedagógico e da linguagem, surge na década de 60 nos Estados Unidos, 

uma abordagem de ensino a Filosofia da Comunicação Total, baseada no 

trabalho do professor de surdos Roy Holcomb, que procurava novos métodos 

que possibilitassem seus dois filhos surdos a se comunicar. Essa abordagem 

de ensino baseada no uso de sinais (que eram proibidos pelos oralistas), 

escrita pantomima, alfabeto digital e a fala oral. (SILVA, 2003) 

Assim como o oralismo, a Comunicação Total, também não obteve 

os resultados esperados, no entanto, contribuiu para que o uso dos sinais 

voltasse ao espaço formal de ensino. 

Na década de 80 nos Estados Unidos, os surdos se uniram em um 

movimento que sensibilizou alguns educadores da área, eles reivindicavam 

respeito aos seus direitos, em especial o direito de serem educados na língua 

de sinais. Desponta então uma nova proposta de ensino para os surdos; o 

bilinguismo, norteada por duas línguas, essa abordagem considera a língua 

de sinais como primeira língua dos surdos e a língua majoritária, na 
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modalidade escrita como a segunda, sendo até os dias de hoje apoiada e 

aceita em vários países, inclusive no Brasil. (KUMADA, 2016) 

Essa nova proposta de ensino colocaria o surdo em uma posição 

mais igualitária se comparado aos ouvintes, pois o surdo conseguiria adquirir 

uma modalidade de comunicação e aprendizagem mais acessível a sua 

realidade. O que facilitaria a compreensão de textos, bem como a produção 

dos mesmos.  
 

MARCOS LEGAIS DE IMPLEMENTAÇÃO DA LIBRAS 

COMO UMA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL 
 

A Constituição Brasileira de 1988, maior lei do nosso país, no que diz 

respeito a educação e o trabalho, vislumbra a oferta de forma igualitária de 

acesso e permanência, como direito a todo cidadão brasileiro, incluindo 

assim as pessoas surdas e também aos demais portadores de necessidades 

educacionais especiais. As legislações que sucederam a Constituição de 

1988 sofreram alterações que embora parecessem insignificantes, ao passar 

dos anos ganharam forças para chegar às conquistas ora alcançadas. 

(Custódio, 2012) 

Observa-se que a Língua Brasileira de Sinais, está tendo seu uso 

reconhecido como caminho necessário para uma efetiva inclusão da pessoa 

surda nas escolas e na sociedade, um exemplo disso é a atuação do governo 

que busca colocar em prática o Decreto Federal nº 5626, de 22 de dezembro 

de 2005 que estabelece uma educação bilíngue nas classes regulares.  

Sendo assim imprescindível um estudo detalhado sobre as legislações 

vigentes e sobre o processo de ensino-aprendizagem desta parcela da nossa 

sociedade, para que se encontrem métodos e caminhos que contribuam para 

que a inclusão realmente aconteça. 

Em 1996 foi estabelecida a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBN), especificamente no capítulo no capítulo VI foi definida a 

educação especial e o papel do governo em relação aos alunos. De maneira 

geral essa lei estabelece que esses alunos, ao serem matriculados nas 

escolas regulares, eles têm o direito de receber um apoio de especialistas e 
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de suporte material, assim com o deve haver uma preparação dos 

professores para acolherem esses alunos. 

Em 19 de Dezembro de 2000 foi criada a Lei de Acessibilidade (Lei 

nº 10.098), regulamentada pelo Decreto nº 5.296, que pretende estabelecer, 

por meio do poder público, a eliminação de barreiras físicas, de transporte, 

atitudinais e de comunicação. No entanto, somente em 2002, foi aprovada a 

Lei 10.436/02 que reconhece a Língua de Sinais Brasileira-Libras como 

língua oficial para os surdos trazendo este conhecimento já no seu primeiro 

artigo. 

 

Art. 1º. É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a 
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e outros recursos de expressão a 
ela associados. Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de 
Sinais – Libras a forma de expressão, em que o sistema linguístico de 
natureza visual, motora, com estrutura gramatical própria, constituem 
fatos oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. (BRASIL, 
2002). 

 

O reconhecimento da Libras como meio legal de comunicação marca 

de forma positiva a luta dos surdos por uma sociedade mais igualitária que 

seguiria ganhando forças a cada nova lei. 

Já em 2005 foi determinado no Decreto nº 5.626, a obrigatoriedade 

do Governo Federal em garantir a acessibilidade de comunicação, 

informação e educação aos alunos surdos em todos os níveis escolares e em 

qualquer modalidade de ensino em que esses educandos estejam. 
 

O Decreto nº 5.626/05, que regulamenta a Lei nº 10.436/02, visando aos 
acessos à escola dos alunos surdos, dispõe sobre a inclusão da Libras 
como disciplina curricular, a formação e certificação de professor, 
instrutor e tradutor/intérprete de Libras, o ensino da Língua Portuguesa 
como segunda língua para alunos surdos e a organização bilíngue no 
ensino regular (BRASIL, 2002). 

 

Em 2002, é aprovada a Lei nº 10.436/02 que reconhece a Língua de 

Sinais Brasileira-Libras como língua oficial para os surdos estabelecendo 

este conhecimento em seu primeiro paragrafo: 
 

Art. 1º. É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a 
Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS e outros recursos e expressões a ela 
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associados. Parágrafo Único. Entende-se como Língua Brasileira de 
Sinais – LIBRAS - a forma de expressão, em que o sistema linguístico de 
natureza visual, motora, com estrutura gramatical própria constituem 
fatos, oriundos de comunidade de pessoas surdas do Brasil. (Brasil, 
2002). 

 

Percebe-se que as políticas públicas evoluíram à medida que os 

sujeitos surdos foram sendo reconhecidos enquanto sujeitos de direitos, 

dignos de condições e oportunidades que favorecem sua inserção nos mais 

diferentes contextos e a garantia de possibilidade de ser, fazer aprender e 

conviver em sociedade. 
 

A IMPORTÂNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DA LIBRAS NO 

CONTEXTO ESCOLAR 
 

A sociedade moderna vem enfrentando constantes modificações em 

relação ao sistema educacional, principalmente no que diz respeito a 

educação inclusiva, buscando novas possibilidades para o processo de 

ensino da pessoa surda, é necessário destacar a importância da Libras como 

meio de comunicação e interação do aluno surdo no contexto escolar para 

facilitar e melhorar o processo de aprendizagem do mesmo. 

De acordo com Vargas (2004), “a inclusão é muito mais do que estar 

no mesmo espaço, é a pessoa ser respeitada nas suas diferenças e não ter 

de se submeter a uma cultura, uma forma de aprender, a uma língua que não 

é sua”. É sentir-se parte do grupo ao qual está inserido identificando-se com 

ele. 
 

Nessa nova visão, a inclusão social passa a ser vista como um processo 
de adaptação da sociedade, que inclui as pessoas com necessidades 
especiais em todos os ambientes sociais. Isso torna possível que, ao 
mesmo tempo, essas pessoas se preparem para assumir seu papel na 
sociedade, e para desempenhar os papéis adequados a cada 
situação. (REDONDO, 2001, p. .33) 

 

A escola como um espaço de democratização e de busca de 

conhecimentos tem como papel fundamental dar importância ao ensino de 

LIBRAS, e de difundir esta disciplina na comunidade escolar, atualmente a 

inclusão de alunos surdos na rede regular de ensino é realizada por 
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intermédio de um intérprete em Libras, tendo este a função de traduzir, para 

a Libras, o que o professor está falando. Neste sentido, o professor continua 

explicando o conteúdo para os alunos ouvintes ficando o aluno surdo sob 

total responsabilidade do intérprete. Não havendo assim uma socialização e 

uma inclusão do surdo na realidade escolar. 

De acordo com Damázio (2007) a inclusão de uma criança surda no 

ambiente escolar objetiva à socialização e o reconhecimento de todos, neste 

aspecto a Libras se torna o meio de comunicação mais eficaz para que esta 

socialização de fato aconteça, no entanto o que se vê e ouve nas escolas 

que tem alunos surdos é que estes não têm contato com os demais alunos 

devido à falta de comunicação, o contato do surdo é somente com seu 

intérprete quando há intérpretes na escola. 

Lacerda (2006) alerta que apenas a presença do intérprete de língua 

de sinais não é suficiente para que haja a inclusão, é necessário que sejam 

tomadas uma série de outras providências: adequação de currículo, aspectos 

didáticos metodológicos, conhecimento sobre surdez e sobre Libras. 
 

No Brasil, como em muitos países, a experiência com educação bilíngue 
ainda se encontra restrita. Um dos motivos para este quadro é, sem 
dúvida, a resistência de muitos a considerar a língua de sinais como uma 
língua verdadeira ou aceitar a sua adequação ao trabalho com o surdo. 
(LACERDA, 1996, p. 79) 

 

Para a implantação adequada do bilinguismos  nas classes 

escolares, faz-se necessário subsídios e adequações curriculares que 

favoreçam tanto o aluno surdo como o ouvinte, passando por planejamento, 

avaliação, relação aluno/professor e intérprete e formação de pensamento 

em conjunto, ou seja, a comunidade escolar como um todo têm que mudar 

até mesmo o seu pensamento em relação ao surdo e a Libras.Assim, o 

professor deve ter formação específica na área, principalmente habilitação 

em educação especial, com domínio em LIBRAS e outros sistemas de 

comunicação que venham a atender as necessidades dos alunos surdos. 
 

Ao pensar na educação de surdos é importante refletir sobre a postura do 
professor em sala de aula. É inquestionável que a maioria dos 
professores na quase totalidade das instituições educacionais, emprega 
como métodos de ensino a exposição oral e utiliza como recursos 
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privilegiados o quadro de giz. Ao organizar subsídios para desenvolver o 
processo de ensino aprendizagem de seus alunos surdos que, da mesma 
forma que para os demais alunos, estas são práticas insuficientes e 
inadequadas. (BRASIL, 2002, p.74) 

 

Baseando-se nessas discussões, percebe-se que para o aluno surdo 

conquistar seu lugar na sociedade, faz-se necessário que seus direito sejam 

garantidos, tratando-os como de fato são, surdos, e não ouvintes, pois sua 

aprendizagem requer particularidades cabendo à escola como uma das 

principais propulsoras do conhecimento, buscar a melhor maneira para a 

inclusão da disciplina de Libras no currículo da educação básica, garantindo 

o direito dado por lei aos surdos, para que estes possam desenvolver com 

êxito a sua comunicação no contexto escolar e na sociedade de forma geral. 
 

METODOLOGIA 
 

Este trabalho foi desenvolvido a fim de verificar a compreensão de 

gestores de escolas particulares da cidade de Belo Jardim sobre a 

implementação de Libras no currículo escolar não-obrigatório: possibilidade e 

desafios. Para atingir esses objetivos busquei levantar, por meio de 

investigação documental sobre as leis que tratam da inclusão dos surdos, 

outra fonte de investigação qualitativa foi a opinião dos atores que estão 

envolvidos em 5 (cinco) escolas particulares de Belo Jardim (cujos nomes 

não informarei por questões éticas), através de entrevistas presenciais, as 

perguntas que constituíram a entrevista foram: 1.Qual é a importância do 

ensino da língua brasileira de sinais na escola? 2. Em sua opinião, o ensino 

de Libras deve ser uma atividade voltada apenas para alunos surdos ou deve 

incluir todos os alunos? Na segunda hipótese, de que forma seria essa 

inclusão: com aulas opcionais ou obrigatórias, incluídas no currículo? 3. A 

partir de que idade deve ser iniciado o ensino de Libras? 4. Por que falar 

sobre formação de surdos é falar de uma educação para todos? 5. Quais os 

benefícios da aprendizagem de Libras para todos os estudantes? 6. O que 

você acha da inclusão de surdos na rede regular de ensino? 7. O que é 

necessário para uma boa inclusão de alunos surdos nas escolas regulares? 

Adotei à metodologia da análise de conteúdo segundo Bradin (2004, p.33) 
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que, de acordo com essa autora, “o interesse (da análise de conteúdo) não 

reside na descrição dos conteúdos, mas sim no que estes poderão nos 

ensinar após serem tratados (por classificação, por exemplo) relativamente a 

outras coisas”. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A construção deste trabalho se deu a partir de pesquisas 

bibliográficas, análise de legislações vigentes pertinentes ao tema e de 

entrevistas realizadas com o intuito de identificar as possibilidades e desafios 

para a implementação da disciplina de Libras em escolas particulares em 

Belo Jardim PE. 

Ao término do estudo foi possível perceber que a pesquisa veio ao 

encontro às reflexões e conceitos da pesquisadora no que se refere à 

importância do ensino de Libras para a efetiva inclusão do surdo na 

comunidade escolar. O estudo e a aprendizagem da Língua Brasileira de 

Sinais desempenha papel fundamental para os alunos surdos, pois é a partir 

dessa língua que os surdos conseguem se comunicar com os demais e se 

sentir inclusos realmente no sistema de ensino e na comunidade. 

Os dados obtidos nas entrevistas mostram que os gestores das 

escolas pesquisadas reconhecem a importância do uso da Libras para a 

inclusão do surdo na comunidade escolar, no entanto, das cinco escolas 

pesquisadas, 04 (quatro) informaram que não têm intérpretes em seus 

quadro de funcionários porque na escola ainda não tem alunos surdo, e que 

o mesmo seria providenciado assim que o aluno surdo fosse matriculado. 

Imagina-se que a presença do intérprete solucionaria todos os problemas de 

comunicação, entretanto, verifica-se que nem sempre é assim que ocorre, a 

atuação do intérprete melhora, mas não contribui totalmente para o 

acolhimento do surdo.  

Em contrapartida o estudo apontou que 01 (uma) das escolas 

pesquisadas oferta aulas de Libras na modalidade de enriquecimento 

curricular para seus alunos a partir da educação infantil, como forma de 

preparar a comunidade escolar para interagir com o surdo, vale salientar que 

esta escola não tem nenhum aluno surdo matriculado, mas que com a oferta 
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das aulas, destaca-se na questão da inclusão. É importante destacar que a 

maioria dos gestores procurados para a realização deste trabalho apresentou 

resistência em falar sobre o assunto de inclusão argumentando que não tem 

alunos surdos e, portanto não tem interpretes de Libras nas escolas.  A 

grande questão é, por que, então, não se preparar? Porque esperar que o 

surdo chegue até a escola para só então começar a pensar nele? GÓES 

(1996, p. 38) considera LIBRAS a língua materna dos surdos, portanto os 

professores devem conhecer e pesquisar essa nova língua, e, não esperar 

que o aluno apareça para, então, irem à busca dessa informação. 

Neste aspecto, percebe-se que há uma distância muito grande a ser 

percorrida no caminho da inclusão e que esta precisa acontecer no modo de 

agir e pensar de toda a comunidade escolar, precisamos pensar na Libras 

como uma língua para todos, surdos e ouvintes, manterem uma comunicação 

e uma interação no meio em que vivem, não apenas como uma modalidade 

que deve ser praticada entre surdo e intérprete.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo teve por objetivo identificar a compreensão de gestores 

de escolas particulares da cidade de Belo Jardim sobre a implementação da 

disciplina de Libras no currículo escolar não-obrigatório: possibilidades e 

desafios, percebeu-se que existem muitas ações que vem tentando apontar 

direções e garantir através da legislação os direitos dos surdos em todas as 

instituições da sociedade, mas que ainda precisam ser desenvolvidos e 

planejadas ações que aprimorem a verdadeira inclusão e a garantia de direito 

dos surdos no que se refere à qualidade e a igualdade de condições e de 

possibilidades .O reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais  (LIBRAS) 

feita pelo Senado Federal em 2002, como sendo um meio legal de 

comunicação e expressão das comunidades surdas é sem dúvida alguma um 

marco na trajetória de lutas dos surdos, contudo, a pesquisa apontou que 

existem ainda frágeis ações no que se refere a condições de atendimento 

aos surdo, e que a sensibilização para a efetivação de novos olhares para o 

cumprimento da legislação no que diz respeito  à inserção e a inclusão do 

surdo e da Libras no âmbito escolar é uma realidade ainda em construção e 
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que precisa de muitos estudos, projetos, conhecimento e aplicação por parte 

de todos. 

Diante dessas discussões, chega-se ao resultado de que para o 

aluno surdo conquiste seu lugar na sociedade, é necessário que seus direitos 

sejam garantidos, que os mesmos não sejam tratados como ouvintes, pois 

sua aprendizagem requer particularidades, e a escola como uma das 

principais propulsoras do conhecimento, deve buscar a melhor maneira para 

a inclusão da disciplina de Libras no currículo da educação básica, para 

garantir o direito dado por lei aos surdos, para que estes possam desenvolver 

com êxito a sua comunicação no contexto escolar como também na 

sociedade de forma geral. 

O respeito à diversidade, efetivado no respeito às diferenças, 

impulsiona ações voltadas ao reconhecimento de sujeitos de direitos, 

simplesmente por serem seres humanos. Suas especificidades não devem 

ser elemento para a construção de desigualdades, discriminações ou 

exclusões, mas sim, devem ser norteadoras de políticas afirmativas de 

respeito à diversidade, voltadas para a construção de contextos sociais 

inclusivos (BRASIL, 2004) 

Por tanto, espera-se que esta pesquisa sirva de aporte para estudos 

ainda mais aprofundados referentes a temática e associar sociedade ouvinte 

e sociedade surda para reflexão e para novas formas de construção de 

conhecimentos e informações que possam vir a contribuir para a efetivação 

da inserção e inclusão do surdos nos mais diferentes contextos. 
 

REFERÊNCIA 
 

BRASIL. Lei 10.436/02, de 24 de abril de 2002. Dispões sobre a Língua 

Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências. Brasília, DF, 2002. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm. 
 

BRASIL. Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei 

10.436/2002 e o art. 18 da Lei 10.098/2000. Brasília, DF, 2005. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2005/Decreto/D5626.htm.  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm


- 367 - 
 

CUSTÓDIO, Adriana Cristina de Castro. A inserção do surdo no mercado 

de trabalho, frente às políticas públicas de inclusão: as duas faces de 

uma mesma moeda. Disponível em: https://bit.ly2KcGRYw Acesso em 20 

abr.2020. 
 

 DAMÁZIO, M. F.M. Atendimento educacional especializado: pessoa com 

surdez. São Paulo: MEC/SEESP. 2007. 
 

DIAS, Vera Lucia Lopes. Rompendo a barreira do silêncio: interações de uma 

aluna surda incluída em uma classe de ensino fundamental. 2006.164f. 

Dissertação (Mestrado em Educação) - UFRJ. Faculdade de Educação, Rio 

de Janeiro, 2006.  
 

GÓES, M.C.R. DE. Linguagem, surdez e educação. Campinas, SO: 

Autores Associados, 1996.  
 

KUMADA, Kate MamhyOliveirabLibras - Língua brasileira de sinais/ 

Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A, 2016 256 p.  
 

LACERDA, Cristina B.F. Os processos dialógicos entre aluno, surdo e 

professor ouvinte: examinando a construção de conhecimentos. Campinas: 

Unicamp, 1996. 
 

MESERLIAN, Kátia Tavares e VITALIANO, Célia Regina. Análise sobre a 

trajetória histórica da educação dos surdos. Disponível em: 

https://bit.ly/2FzON7A. Acesso em 04 Maio 2020. REDONDO, Maria Cristina 

da Fonseca. Deficiência auditiva. Brasília: MEC. Secretaria de Educação à 

Distância, 2001. 
 

SILVA, Rosilene Ribeiro da. A educação do surdo: minha experiência de 

professora itinerante da Rede Municipal de Ensino de Campinas. 2003. 

Disponível em: https://bit.ly/2taBZuW. Acesso em: 15 abr. 2020. 
 

VARGAS, Sidnei. Educação especial. Florianópolis: UDESC/FAED/CEADA, 

2004. ROCHA, S. Edição Comemorativa 140 anos. Revista Espaço INESRio 

de janeiro: Editora Litera.1997, 32p. 

https://bit.ly2kcgryw/
https://bit.ly/2FzON7A%3e
https://bit.ly/2taBZuW


- 368 - 
 

CAPÍTULO 18 
 

DISCALCULIA: ESTRATÉGIAS E INTERVENÇÃO 

PSICOPEDAGÓGICA56 
 

Risonete Rodrigues da Silva57 
 

INTRODUÇÃO 

 

A partir da política de Educação Especial na perspectiva da 

Educação Inclusiva, aumentou o ingresso de crianças com deficiência nas 

escolas de ensino regular. Com a demanda de muitas crianças com 

problemas de aprendizagem, a Psicopedagogia tem ganhado mais 

visibilidade devido aos professores indicarem aos pais esse profissional para 

auxiliar estudantes com transtornos e com dificuldades de aprendizagem. 

Ademais, vem crescendo a procura de professores pelo curso de pós-

graduação lato sensu em Psicopedagogia.  

Dentre os inúmeros problemas de aprendizagem está a Discalculia, 

“uma desordem neurológica específica que afeta a habilidade de uma pessoa 

compreender e manipular números” (ALMEIDA, 2017, p. 1). Há pessoas com 

Discalculia que não são diagnosticadas e que passam a vida toda achando 

que não aprende matemática porque essa é uma disciplina muito difícil e, 

com isso, passa a “odiá-la”. Atualmente, as pessoas têm mais acesso ao 

psicopedagogo(a), quer seja na escola ou na clínica. Esse profissional auxilia 

esses sujeitos a superar ou minimizar os problemas de aprendizagem, 

contribuindo de modo significativo para a vida dessas pessoas.  

Diante desse pressuposto, surge a questão-problema desta 

pesquisa: Quais estratégias e intervenções o(a) psicopedagogo(a) utiliza 

para que uma pessoa com Discalculia possa aprender matemática? Para 
                                                           
56 Trabalho referente a conclusão do curso de Pós-Graduação em Psicopedagogia 
Institucional e Clinica – Facudade Futura.  
57 Mestrado em Educação em Ciências e Matemática pela Universidade Federal de 
Pernambuco – Centro Acadêmico do Agreste – UFPE/CAA. Graduação em Pedagogia na 
Universidade Federal de Pernambuco – Centro Acadêmico do Agreste – UFPE/CAA. 
risoneteprof@gmail.com. 
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contemplar essa problemática, elegemos como objetivo geral: conhecer as 

estratégias e intervenções psicopedagógicas utilizadas com as pessoas com 

Discalculia. Como objetivos específicos: compreender a importância do 

diagnóstico de Discalculia no processo de ensino e aprendizagem; Identificar 

o papel do psicopedagogo; verificar qual a melhor estratégia para ensinar 

matemática a pessoas com Discalculia.  

Para contemplar nossos objetivos, esta pesquisa constitui-se como 

bibliográfica, com abordagem qualitativa, estando ancorada em autores 

como: Roque (2012); Campos (2015); Moraes (2021); Almeida (2017); 

Minayo (2013); Boccatto (2006), entre outros.  

Este estudo é composto por: introdução, fundamentação teórica, na 

qual são abordados 3 tópicos (Matemática, Discalculia, Estratégias e 

intervenções), seguidos pelo percurso metodológico, resultados, conclusão e 

referências.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Nesta seção, abordamos dois tópicos: o primeiro é a Psicopedagogia e o 
ensino e aprendizagem de Matemática, no qual trazemos a diferença entre 
dificuldade e transtorno de aprendizagem, bem como, a necessidade de 
mudanças metodológicas acerca do ensino da matemática. No segundo 
tópico, trazemos o conceito de Discalculia, causas, sintomas e intervenções.  
 

A PSICOPEDAGOGIA E O ENSINO E APRENDIZAGEM 

DE MATEMÁTICA  
 

Ao analisarmos a história da educação, é perceptível as mudanças 

das práticas e metodologias pedagógicas de todas as disciplinas. Apesar das 

mudanças existentes e necessárias, as quais visam a melhor maneira de 

ensinar e aprender, ainda há muitas pessoas que dizem não gostar da 

disciplina de Matemática, alegando que a mesma possui um alto nível de 

dificuldade, por seus conteúdos abstratos e complicados. Nesse sentido, 

tem-se perpetuado há anos a ideia de que apenas pessoas muito inteligentes 

sabem matemática. Todavia, conforme Roque (2012, p. 30), “um dos fatores 
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que contribuem para que a Matemática seja considerada abstrata reside na 

forma como a disciplina é ensinada” e não por questões de inteligência.  

Não obstante, não é raro ver e ouvir crianças, nos anos iniciais do 

ensino fundamental, repetirem o mesmo diálogo dos pais a respeito da 

Matemática, que permanece sendo uma área do conhecimento estigmatizada 

e vista com maus olhos.  
 

Avanços na pesquisa e no ensino estão ocorrendo, e o Brasil, apesar das 
dificuldades e desafios, está conseguindo produzir matemática, não 
apenas reproduzir. Acreditamos e vislumbramos matemática pura, 
aplicada e educacional andando juntas para que prospere e deixe de ser 
estigmatizada essa grande ciência que sempre foi injustiçada por ser 
vista com maus olhos por alunos e professores. Por fim, conclui-se que 
compreendendo seu passado e aprendendo com os erros, possa seguir 
adiante estudando mais e sendo capazes de construir uma Matemática 
acessível a todos (MIRANDA; ALENCAR; CUSATI, 2019, p. 9). 

 

É certo que a metodologia de ensino da matemática vem mudando 

ao longo dos tempos, de forma significativa. Hoje, se trabalha muito com a 

ludicidade, materiais concretos e contextualização dos conteúdos, de acordo 

com a realidade dos estudantes. Contudo, ainda há professores(as) que se 

utilizam de metodologias tradicionais e conservadoras, que acreditam ser 

donos do conhecimento e sentem prazer em reprovar alunos e perpetuar o 

mito de que matemática é para pessoas muito inteligentes ou gênios. Filho, 

Silva e Franco (2015, p. 340) são contrários a essa postura, pois “a relação 

entre professor e estudante precisa acontecer numa perspectiva de trabalho 

em que o último seja o protagonista, e o trabalho do professor ganha novas 

dimensões como mediador e incentivador da aprendizagem”. 

Em busca de quebrar o paradigma de uma Matemática composta de 

conteúdos que os estudantes desconhecem a aplicação, professores vêm, 

desde a Educação Infantil, adaptando esses conhecimentos à realidade das 

turmas e ensinando matemática através de jogos, olimpíadas, etc. 

Entretanto, apesar de todas essas metodologias, ainda há pessoas que 

sentem muita dificuldade em aprender matemática. Nos dias atuais, se sabe 

que esse problema de aprendizagem pode ser Discalculia, um transtorno de 

aprendizagem.  
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As pessoas com Discalculia “(...) são incapazes de identificar sinais 

matemáticos, montar operações, classificar números, entender princípios de 

medida, seguir sequências, compreender conceitos matemáticos, relacionar 

o valor de moedas entre outros” (MORAES, 2021, p. 1). Assim, é papel do(a) 

psicopedagogo(a), através da anamnese e outras avaliações, detectar se o 

aluno tem dificuldade de aprendizagem ou transtorno de aprendizagem, pois 

são duas coisas distintas. Como assinalado por Cavalcanti e Neto (2021, p. 

300), “os estudos mais recentes sobre o assunto e a prática psicopedagógica 

exercida ao longo dos anos têm mostrado a necessidade de diferenciar 

esses dois termos, para fins de diagnóstico e intervenção”. 
 

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtorno Mentais (DSM-5) e a 
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados à Saúde (CID10) confirmam a necessidade de diferenciar 
transtornos da aprendizagem das diferentes dificuldades normais que 
acontecem no percurso escolar (CAVALCANTI; NETO, 2021, p. 301). 

 

As dificuldades de aprendizagem podem ocorrer em qualquer idade 

escolar, podendo ter origem em três fatores, a saber: fatores relacionados 

com a escola, com a família e com o próprio aluno. Como exemplos desses 

fatores que contribuem com a dificuldade de aprendizagem, pode-se citar a 

estrutura física da escola, divórcios dos pais e problemas psicológicos ou 

patológicos do aluno.  

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais – 5 (DSM-V - 2014), o transtorno de aprendizagem é intrínseco, ou 

seja, é biológico, pois “[...] está ligado ao neurodesenvolvimento” da criança. 

Dessa forma, pode ser considerado como uma inabilidade específica que 

está ligada às habilidades da escrita (disgrafia), da leitura (dislexia) e das 

habilidades matemáticas (discalculia). Vale salientar que os transtornos de 

aprendizagem não são causados por uma deficiência mental, má 

escolarização, déficits visuais ou auditivos e não têm nenhuma ligação com 

níveis de QI, inteligência ou fatores escolares ou familiares.   

Nessa perspectiva, segundo Morais (2021, p. 1), “o psicopedagogo é 

o profissional indicado no tratamento da Discalculia, que é feito em parceria 

com a escola onde a criança estuda. Geralmente os professores 

desenvolvem atividades específicas com esse aluno, sem isolá-lo do restante 
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da turma”. Para melhor compreensão dos transtornos de aprendizagem, 

escrevemos um tópico exclusivo sobre Discalculia, por ser a temática do 

presente artigo, no qual abordamos os tipos, causas, sintomas e tratamentos 

desse transtorno.  
 

TRANSTORNO ESPECÍFICO DA MATEMÁTICA: 

DISCALCULIA  
 

Pesquisar o transtorno específico que dificulta a aprendizagem da 

matemática é um tema de suma importância, pois muitos(as) professores(as) 

não sabem o que é a discalculia, por ser um assunto mais pesquisado por 

profissionais da Neurociência, Psicologia da Educação e Psicopedagogia. 

Apesar disso, alunos discalcúlicos são uma realidade e estão presentes em 

diversas instituições escolares e em níveis de escolaridade diferentes. 

Entretanto, quando se fala em transtornos de aprendizagem, é comum as 

pessoas pensarem logo na dislexia, que “é considerada um transtorno 

específico de aprendizagem de origem neurobiológica, caracterizada por 

dificuldade no reconhecimento preciso e/ou fluente da palavra, na habilidade 

de decodificação e em soletração” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

DISLEXIA, 2016).   

No quesito transtorno de aprendizagem, também existe a disgrafia, 

que é conhecida no senso comum como “letra feia”. Dessa forma, a disgrafia 

é um distúrbio funcional da coordenação motora ao escrever, sendo mais 

identificado em crianças. Nesse contexto, não é raro ouvir pais e professores 

confundirem esses transtornos de aprendizagem com preguiça de escrever, 

falta de interesse e atenção por parte das crianças. Ainda, existe a 

disortografia, que é um transtorno que afeta as aptidões da escrita, 

representada principalmente pela dificuldade centrada na estruturação, 

organização e produção de textos escritos.  

Em se tratando da discalculia, geralmente as pessoas falam que não 

aprenderam ou sentiram muita dificuldade na aprendizagem da matemática 

porque os conteúdos são difíceis, complicados ou que o(a) professor(a) não 

sabe ensinar. Porém, a discalculia é um transtorno específico da 

aprendizagem em Matemática e “(...) pode ser desencadeado por diversos 
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fatores, como hereditariedade, disfunções do sistema nervoso central, 

ansiedade e outros” (CAMPOS, 2015, p. 22). Vale destacar que a” discalculia 

não implica em deficiência cognitiva e, sim, em uma dificuldade causada por 

uma disfunção na operação aritmética, que pode ser superada ao pensarmos 

em estratégias de trabalho adequadas para o sujeito acometido pelo 

transtorno”. (MORAES, 2021, p. 1).   

Nesse viés, o papel do professor é de suma importância para o 

desenvolvimento do discalcúlico, pois ele propicia “que os alunos criem, 

analisem, inventem e motivem-se para que a aprendizagem faça sentido, 

para que deixe de existir o medo de se colocar diante de situações que 

venham lhe constranger, humilhar e debochar (CAMPOS, 2015, p. 52), pois, 

ao ser diagnosticado com discalculia, o aluno passa a ser rotulado pelo resto 

da vida. É certo que a discalculia não se agrava, mas os danos causados ao 

aluno, como a baixa autoestima e evasão escolar, são significativos.  

Segundo Ladislav Kosc (1974), a discalculia pode ser classificada em 

seis tipos: discalculia léxica, verbal, gráfica, operacional, practognóstica e 

ideognóstica. Essa distinção explica o fato de que alguns discalcúlicos têm 

mais dificuldades em certos conteúdos matemáticos do que em outros, 

portanto, para fechar um diagnóstico, é necessária uma equipe 

multidisciplinar composta por psicopedagogo, psicólogo, neuropediatra ou 

psiquiatra. Assim, se for constatado que não existe nenhum problema 

neurológico com a criança, então se entende que a discalculia é de origem 

psicológica, “neste caso, a intervenção de um psicopedagogo será 

importantíssima para o tratamento e diagnóstico” (CAMPOS, 2015, p. 24).  

Para melhor compreensão dos tipos de discalculia, podemos defini-

los como: 
 

 Discalculia léxica: dificuldade na leitura de símbolos matemáticos; 

 Discalculia verbal: dificuldade em nomear quantidades matemáticas, 
números, termos e símbolos; 

 Discalculia gráfica: dificuldade na escrita de símbolos matemáticos; 

 Discalculia operacional: dificuldade na execução de operações e cálculos 
numéricos; 

 Discalculia practognóstica: dificuldade na enumeração, manipulação e 
comparação de objetos reais ou em imagens; 
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 Discalculia ideognóstica: dificuldade nas operações mentais e no 
entendimento de conceitos matemáticos. 
 

Diante disso, quanto mais cedo for sinalizado e fechado o 

diagnóstico, mais rápido começam as intervenções, de modo a não 

comprometer o desenvolvimento escolar e pessoal do aluno com discalculia.  
 

PERCURSO METODOLÓGICO 
 

A presente pesquisa, intitulada “discalculia: estratégias e intervenção 

psicopedagógica”, trata-se de um estudo bibliográfico com abordagem 

qualitativa. Nesse viés, para a coleta de dados foram analisados os Anais do 

Congresso Internacional de Educação Inclusiva – CINTEDI e selecionados 

trabalhos que abordaram o termo discalculia. No que diz respeito ao tipo de 

pesquisa, Boccatto (2006, p. 266) afirma que: 
 

A pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) 
por meio de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as 
várias contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios 
para o conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que 
enfoque e/ou perspectiva foi tratado o assunto apresentado na literatura 
cientifica. 

 

Quanto à abordagem qualitativa, Minayo (2013) descreve que:  
 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode 
ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, 
motivos, aspirações, crenças valores e atitudes. Esse conjunto de 
fenômenos humanos é entendido aqui como parte da realidade social, 
pois ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o 
que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e 
partilhada com seus semelhantes (MINAYO, 2013, p. 21). 

 

No intuito de contemplar os objetivos elencados foram analisados 8 

(oito) artigos publicados em Anais do Congresso Internacional de Educação 

Inclusiva – CINTEDI, os quais abordaram a temática da discalculia. O 

referido congresso é realizado de dois em dois anos. O primeiro CINTEDI foi 

realizado em 2014, o segundo em 2016, o terceiro em 2018 e o quarto em 

2020. Devido a Pandemia causada pelo vírus SARS-CoV 19, ocasionador da 
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Covid-19, o último evento foi adiado para o ano de 2021, porém, as 

submissões de trabalhos científicos continuaram ativas e foram publicadas 

ainda em 2020.  
 

RESULTADOS 
 

Quadro I – 

Anais do CINTEDI 2014, 2018 e 2020 
 

Trabalhos Ano Autores 

Artigo 1 - A percepção de Professores 
de matemática sobre o distúrbio da 
discalculia: um recorte de estudo no 
Alto Sertão Paraibano. 

 
 

2014 
1º autor: Raiany Augusto 
Carvalho. 

 

Artigo 2 - Discalculia: um estudo 
realizado com alunos atendidos pelo 
Núcleo de Inclusão e Educação 
Especial do município de Mauriti – CE. 

 
 

2014 
Josefa Andreza de Alencar 
Nascimento. 

 

Artigo 3 - Uso de aplicativos de 
smartphones para discalculia 
operacional. 

 

2014 
 

1º autor: Fernando Cesar de 
Abreu Viana. 

 

Artigo 4 - Discalculia nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. 

 

2014 
 

Janaína Araujo Andrade. 

 

Artigo 5 - A discalculia no processo de 
ensino aprendizagem da criança. 

 

2014 
 

1º autor: Josicleide da Silva 
Matos. 

 

Artigo 6 - Psicopedagogia e os 
principais distúrbios de aprendizagem: 
dislexia, disortografia, disgrafia e 
discalculia. 

 

2018 
 

1º autor: Paula Miqueline 
Toscano Melquíade. 

 

Artigo 7 - A Inclusão de uma aluna com 
discalculia no Curso Técnico em 
Mecânica no IFRN /Campus Mossoró. 

 

2018 
Marcléia Melo de Souza 
Queiroz. 

 

Artigo 8 - Ensino da Matemática e a 
inclusão de alunos com discalculia. 

 

2020 
1º autor: Rodolfo Rodrigues 
da Silva Neto. 

Fonte: Anais do CINTEDI. disponível em: https://www.editorarealize.com.br/publicacoes. 
Acesso em: 03 de dezembro de 2020.  

 

De acordo com o quadro acima, na primeira versão do CINTEDI, em 

2014, foram publicados cinco artigos. No segundo CINTEDI não foi 

submetido nenhum artigo que abordasse o tema discalculia, no terceiro foram 
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submetidos e publicados dois artigos que contemplaram a temática acima 

descrita e, por fim, na quarta edição foi submetido e publicado em anais 

apenas um trabalho sobre a discalculia. Para análise, os trabalhos foram 

identificados como Artigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.  

No artigo 1, publicado nos anais do primeiro CINTEDI (2014), foi 

evidenciado que o conhecimento sobre a discalculia ainda não condiz com as 

expectativas dos programas educacionais especiais, pois ainda permanece 

restrito, fazendo com que, muitas vezes, o transtorno passe despercebido, 

causando a retenção ou até mesmo a evasão escolar. Através da pesquisa, 

mostrou-se necessária a realização de formações continuadas para os 

professores, voltadas aos diversos tipos de distúrbios de aprendizagem, 

especificamente sobre a discalculia.   

O artigo 2 - primeiro CINTEDI (2014) - destacou que não é um 

processo simples identificar, diagnosticar e realizar intervenções na 

aprendizagem de um indivíduo para atingir bons resultados. Os distúrbios de 

aprendizagem ainda são um tema pouco discutido nas escolas, devido a 

falhas no processo de formação dos profissionais. Há que se considerar 

também que, muitas vezes, é dado um diagnóstico equivocado e, por 

conseguinte, o encaminhamento a tratamentos desnecessários. 

 Portanto, é preciso que o professor esteja atento aos 

questionamentos dos alunos, como também a ausência de participação dos 

mesmos nas aulas. Cabe ao professor prestar atenção sempre se a criança 

está interagindo, ou se está dispersa, de modo que essas observações ao 

final de um determinado período contribuam para a confecção de um 

diagnóstico e essas crianças possam ser encaminhadas a profissionais 

especializados. 

O artigo 3 - primeiro CINTEDI (2014) concluiu que é um grande 

desafio identificar, diagnosticar e fazer as intervenções necessárias para que 

o aluno com dificuldades de aprendizagem tenham um rendimento escolar 

satisfatório, pois essa abordagem ainda é pouco explorada nas escolas. A 

prática de observação e avaliação diagnóstica realizada pelos profissionais 

envolvidos e a utilização do aplicativo “Rei da Matemática” foi muito 

importante e relevante para uma melhor compreensão e consolidação do 

ensino das operações básicas da aritmética. A utilização da tecnologia digital 
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despertou o interesse dos alunos discalcúlicos pela matemática, melhorando 

o rendimento escolar. 

Já no artigo 4 – primeiro CINTEDI (2014) – conclui-se que é 

necessário que os professores, em sua prática pedagógica, trabalhem bem 

as questões das dificuldades de aprendizagem. Nesse sentido, é possível 

fazer com que uma criança que tenha essa dificuldade em matemática 

aprenda de forma lúdica. Assim, a experiência com crianças com discalculia 

possibilitou a reflexão no referido trabalho sobre a importância de trabalhar e 

de aprofundar mais esse tema, apontando para a busca de possíveis 

soluções para a melhoria da prática docente e do combate ao preconceito.  

No estudo, observou-se que, na sala de aula pesquisada havia 

alunos que não conseguiam entender os conceitos ensinados, já tendo sido 

reprovados na disciplina de Matemática. Os professores, preocupados com 

essa situação, procuram novos métodos pedagógicos e buscam romper as 

barreiras que a estrutura estabelece, tentando proporcionar o acesso do 

saber aos estudantes, através de atividades lúdicas, na compreensão de que 

se constituem meios facilitadores da aprendizagem. Desse modo, os 

resultados demonstram como eram visíveis as dificuldades de aprendizagem 

das crianças com dificuldade, além da forma discriminatória entre criança-

criança; professoras-crianças e professoras-professoras com relação à 

dificuldade de aprendizagem.  

O artigo 5 - I CINTEDI (2014) - concluiu que as crianças com 

discalculia não são incapazes ou preguiçosas, o problema reside no fato de 

que seus cérebros processam a informação de uma forma diferente da 

maioria das crianças. No entanto, elas podem aprender de forma a superar 

suas limitações. Também foi verificado no estudo que não é fácil detectar 

quando uma criança tem problemas na aprendizagem, mas existe uma série 

de indicadores que os especialistas podem orientar aos pais, professores e 

profissionais para que possam desempenhar um papel ativo no 

desenvolvimento e progresso das habilidades dessas crianças, para que 

acreditem nas suas capacidades e tenham confiança em si mesma. Sendo 

assim, o futuro das crianças com discalculia está nas mãos das pessoas que 

estão ao seu lado na aprendizagem, que devem motivá-las para atingir seus 

objetivos. 
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O artigo 6, publicado no terceiro CINTEDI (2018), destaca que o 

profissional que investiga as causas do déficit na aprendizagem não deve se 

deter a afirmativas que buscam causas apenas no aluno. Assim, o 

psicopedagogo sempre deve ter esse compromisso social, pesquisando 

todas as variáveis que interferem na aprendizagem e no desenvolvimento do 

sujeito, incluindo o seu histórico, meio social e cultura que o rodeia. Tendo o 

psicopedagogo dado o diagnóstico de dificuldades de aprendizagem, 

compete ao mesmo construir um plano de intervenção para que o sujeito em 

atendimento possa superar de forma prazerosa os desafios do aprender.   

 O artigo 7, publicado no terceiro CINTEDI (2018) trouxe que, uma 

vez que o curso técnico em Mecânica apresenta uma matriz cujos 

componentes curriculares exigem conhecimentos prévios em matemática, 

bem como resolução de sentenças de cálculos, torna-se uma proposta 

desafiadora para uma pessoa diagnosticada com discalculia. Diante desse 

fato, observamos a necessidade de redefinir as antigas ações e propor novas 

alternativas e práticas pedagógicas que possam favorecer a trajetória do 

sujeito com discalculia no curso mencionado, de forma que fosse possível 

uma permanência digna através do trabalho de inclusão. 

Essa proposta foi apresentada no estudo e eliminou a possibilidade 

do fracasso escolar, aumentando a autoestima da aluna. Ao mesmo tempo, 

proporcionou aos profissionais envolvidos maior entusiasmo pela profissão e 

contribuiu para uma práxis educativa mais significativa para o aluno com 

dificuldade de aprendizagem, construindo novos fundamentos e agregando 

novas experiências docentes.  

Por último, o artigo 8, publicado no quarto CINTEDI (2020), concluiu 

que a Educação Matemática e a inclusão ainda estão distantes da realidade 

do aluno com problemas de aprendizagem. Nesse sentido, faz-se necessário 

um processo de ensino-aprendizagem que garanta a esse aluno com 

dificuldade de aprendizagem, especialmente com discalculia, uma vivência 

melhor no mundo atual, tendo liberdade e apoio para contornar problemas 

que dificultam seus conhecimentos matemáticos.   

Diante dos aspectos mencionados, ficou evidente também a 

necessidade de que aluno com discalculia perceba a utilidade na vida 

cotidiana de cada um dos conhecimentos abstratos da matemática, de modo 
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a desenvolver um interesse maior por essa disciplina essencial para a vida 

em sociedade. Assim sendo, verificamos através dos estudos mencionados 

que os alunos buscam meios que lhes tragam diversão e conhecimento 

simultaneamente. Portanto, com o uso de materiais e jogos concretos esses 

sujeitos alcançarão uma aprendizagem sem exclusão e um conhecimento 

matemático significativo.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao realizar esta pesquisa, averiguamos que a discalculia ainda é 

desconhecida para muitos professores e pesquisadores. Também, foi 

interessante descobrir que nas quatro versões do CINTEDI foram 

encontrados apenas oito trabalhos com esse tema, dentre os quais apenas 

um falava das intervenções psicopedagógicas em alunos discalcúlicos. 

Através das leituras e análise dos dados coletados, foi possível responder as 

inquietações e objetivos elencados nesta pesquisa.  

No que diz respeito ao objetivo geral, que foi conhecer as estratégias 

e intervenções psicopedagógicas usadas para a discalculia, não foi possível 

contemplá-lo, pois os trabalhos abordaram apenas as estratégias dos 

professores em sala de aula. Apenas o artigo 6 traz a intervenção 

psicopedagógica, destacando que o psicopedagogo sempre deve ter 

compromisso social, pesquisando todas as variáveis que interferem na 

aprendizagem e no desenvolvimento do aluno, para só então desenvolver um 

projeto de intervenção adequado para cada indivíduo.  

Quanto aos objetivos específicos, pode-se compreender a 

importância do diagnóstico da discalculia no processo de ensino e 

aprendizagem, pois o conhecimento sobre esse transtorno de aprendizagem 

ainda é restrito, fazendo com que, muitas vezes, o problema passe 

despercebido e cause a retenção do aluno ou até mesmo a sua evasão 

escolar. No que diz respeito a identificar o papel do psicopedagogo, 

observou-se que compete ao mesmo construir um plano de intervenção para 

que o sujeito em atendimento possa superar de forma prazerosa os desafios 

do aprender.   
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Quanto a verificar a melhor estratégia para ensinar matemática a 

pessoas com discalculia, encontramos a utilização da tecnologia digital, como 

o aplicativo “Rei da Matemática”, como uma excelente ferramenta que 

desperta o interesse dos alunos discalcúlicos pela matemática, melhorando o 

rendimento escolar. Além das atividades lúdicas, que constituem meios 

facilitadores da aprendizagem, é ideal também que o aluno perceba a 

utilidade dos conhecimentos matemáticos para a sua vida cotidiana 

concretos da matemática. 
 

REFERÊNCIAS 
 

ALMEIDA, M. S. R. Discalculia e Intervenção Psicopedagógica. 2017. 

Disponível em: https://institutoinclusaobrasil.com.br/discalculia-e-intervencao-

psicopedagogica/. Acessado em: jan/2021. 
 

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION: Manual diagnóstico e estatístico 

de Transtornos mentais: DSM-5. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
 

ANDRADE, J. A.; TAVARES, L. B. Discalculia nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. Anais I CINTEDI, 2014.  
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DISLEXIA. Disponível em: 

http://www.dislexia.org.br/o-que-edislexia/. Acesso em jan de 2021.  
 

BOCCATTO, V. R.C. Metodologia da pesquisa bibliográfica na área 

odontológica e o artigo científico como forma de comunicação. Rev. Odontol. 

Univ. Cidade de São Paulo, São Paulo, v. 18, n. 3, p. 265-274, 2006. 
 

CAMPOS, A. M. A. Discalculia: superando as dificuldades em aprender 

Matemática. 2 ed. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2015. 
 

CARVALHO, R. A.; MORAIS, M. M. N.; SOUSA, S. P.; GONÇALVES, Z. S.; 

SUASSUNA, M. A. F. M. A percepção de professores de matemática 

sobre o distúrbio da Discalculia: um recorte de estudo no alto sertão 

paraibano. 2014.  Disponível em: 

https://www.editorarealize.com.br/publicacoes. Acesso em: jan/2021. 

https://institutoinclusaobrasil.com.br/discalculia-e-intervencao-psicopedagogica/
https://institutoinclusaobrasil.com.br/discalculia-e-intervencao-psicopedagogica/
http://www.dislexia.org.br/o-que-edislexia/


- 381 - 
 

CAVALCANTI, A. M. L.; NETO, G. B. C. Dificuldades para a aprendizagem 

ou transtornos específicos da aprendizagem?  In: MARTINS, L. A. R. 

Desafios da Inclusão Escolar. João Pessoa: Editora Ideia, 2021. 
 

FILHO, A. A. M.; SILVA, M. M.; FRANCO, M. J. N. A construção de saberes 

matemáticos na transição do 5º e 6º anos do Ensino Fundamental: um estudo 

a partir do olhar do professor que atua em escolas do campo no Agreste 

Pernambucano. In: LIMA, I. M.; CARVALHO, C. X.; FRANCO, M. J. N. 

Educação do Campo e diversidade cultural: faces e interfaces. Recife: 

Editora UFPE, 2015. 
 

KOSC, L. Developmental Dyscalculia. Journal of Learning Disabilities. v. 7, 

n. 3, 1974. 
 

MATOS, J. S.; CAVALCANTE, J. V.; BARROS, V. L., TAVARES, L. B.. A 

Discalculia no processo de ensino aprendizagem da criança. 2014. 

Disponível em: https://www.editorarealize.com.br/publicacoes. Acesso em: 23 

de janeiro de 2021. 
 

MELQUÍADES, P. M. T.; ALVES, M. G. O.; SILVA, N. M. G.; MAMEDES, R. 

F. A psicopedagogia e os principais distúrbios de aprendizagem: 

dislexia, disortografia, disgrafia e discalculia. 2018. Disponível em: 

https://www.editorarealize.com.br/publicacoes. Acesso em: 23 de janeiro de 

2021. 
 

MINAYO, M. C. S. Pesquisa Social: teoria, método e criativa. 33 ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. 

 

MIRANDA, B. M.; ALENCAR, J. M.; CUSATI, I. C. O Ensino de Matemática 

no Brasil: evolução histórica. Anais do XVIII Encontro Baiano de Educação 

Matemática: A sala de aula de Matemática e suas vertentes UESC, Ilhéus, 

Bahia de 03 a 06 de julho de 2019. 
 



- 382 - 
 

MORAES, P. L. Discalculia, sintomas, causas e tratamento. Brasil Escola. 

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/doencas/discalculia.htm. 

Acesso em: 23 de janeiro de 2021. 
 

NASCIMENTO, J. A. A. Discalculia: um estudo realizado com alunos 

atendidos pelo núcleo de inclusão e educação especial do município de 

Mauriti – CE. 2014. Disponível em: 

https://www.editorarealize.com.br/publicacoes. Acesso em: 23 de janeiro de 

2021. 

 

NETO, R. R. S.; SILVA, N. S.; SILVA, S. M. Ensino da matemática e a 

inclusão de alunos com Discalculia. 2020. Disponível em: 

https://www.editorarealize.com.br/publicacoes. Acesso em: 23 de janeiro de 

2021. 
 

QUEIROZ, M. M. S. A inclusão de uma aluna com discalculia no curso 

técnico em mecânica no IFRN/Campus Mossoró. 2018. Disponível em: 

https://www.editorarealize.com.br/publicacoes. Acesso em: 23 de janeiro de 

2021. 
 

ROQUE, T. História da Matemática: uma visão crítica, desfazendo mitos e 

lendas. Rio de Janeiro: Zahar, 2012. 
 

VIANA, F. C. A.; MEDEIROS, J. M.; SOUZA, H. J. C.; SIMÕES, D. A. S.; 

VIANA, M. A. A. Uso de aplicativos de smartphones para Discalculia 

operacional. 2014. Disponível em: 

https://www.editorarealize.com.br/publicacoes. Acesso em: 23 de janeiro de 

2021. 



- 383 - 
 

CAPÍTULO 19 
 

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA FORMAÇÃO 

DOCENTE: REFLEXÕESA PARTIR DA 

EXPERIÊNCIA DE MONITORIA DO CONTEÚDO 

CURRICULAR EDUCAÇÃO ESPECIAL58 
 

Risonete Rodrigues da Silva59 

Ana Maria Tavares Duarte60 
 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho se trata de um relato de experiência que aborda a 

formação docente no curso de Pedagogia da Universidade Federal de 

Pernambuco – Centro Acadêmico do Agreste – UFPE/CAA, a partir das 

experiências de monitoria no conteúdo curricular Educação Especial. O 

quadro curricular do Curso de Pedagogia tem, como obrigatório, o conteúdo 

curricular Educação Especial. Este conteúdo oportuniza aos docentes em 

formação o programa de monitoria, que visa o aperfeiçoamento do processo 

de formação e a melhoria da qualidade do ensino. Além disso, oportuniza o 

conhecimento de aspectos referentes à escolarização das pessoas com 

deficiência, bem como, as peculiaridades do processo de ensino e 

aprendizagem próprios a essa prática pedagógica. 

                                                           
58 Artigo publicado nos anais do III CINTEDI – Congresso Internacional de Educação 
Inclusiva Campina Grande - PB: Realize Editora, 2018.  
59 Mestra em Educação em Ciências e Matemática pela Universidade Federal de 
Pernambuco – Centro Acadêmico do Agreste – UFPE/CAA. Especialização em Educação 
Especial com ênfase em Deficiência Auditiva – Faculdade de Educação São Luís.  Pedagoga 
pela UFPE/CAA. Profa. de Educação Especial e  Inclusiva na Faculdade do Belo Jardim 
AEB/FBJ.  Integrante do Grupo de Pesquisa – CNPq – UFPE – Educação, Inclusão Social e 
Direitos Humanos. Integrante do Laboratório de Pesquisa em Políticas Públicas, Currículo e 
Docência (LAPPUC/CNPq). E-mail: risoneteprof@gmail.com.  
60 Profa. Associada II da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, Líder do Grupo de 
Pesquisa: Educação, Inclusão social e Direitos Humanos – UFPE/CNPQ. Pós -Doc pela 
Universidade do Porto - Portugal, Doutora em Psicologia pela Universidade de Deusto – 
Bilbao. familliaduarte@uol.com.br 
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Desse modo, este trabalho tem como objetivo possibilitar reflexões e 

trocar informações com os profissionais da docência, contribuindo no 

processo de construção e desenvolvimento do conhecimento, possibilitando, 

assim, a efetivação da inclusão de pessoas com deficiência. 

Através do programa de monitoria, o docente em formação começa a 

se familiarizar com as atribuições da docência universitária. Segundo 

Schneider (2006, p.65) “o trabalho de monitoria pretende contribuir com o 

desenvolvimento da competência pedagógica e auxiliar os acadêmicos na 

apreensão e produção do conhecimento”. Isso é possível porque o docente em 

formação tem oportunidade de auxiliar o docente em diversas atividades, 

contribuindo para sua formação acadêmica, profissional e pessoal. Entendendo-

se que docência implica, além da técnica, dimensões afetivas, cognitivas, éticas 

e de desempenho. 

Segundo a Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência 

no Art. 27 
 

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados 
sistema educacional inclusivo em todo os níveis e aprendizado ao longo de 
toda vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus 
talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 
características, interesses e necessidades de aprendizagem. (BRASIL, 2015) 

 

Portanto, quando o estudante decide por uma graduação em 

licenciatura, precisa ter um olhar diferenciado à Educação Inclusiva. Pois, no 

contexto escolar independente do docente querer trabalhar com pessoas 

com deficiência ou de ter especialização em educação Especial, 

provavelmente ele terá um aluno quer seja, surdo, cadeirante ou cego. Pois, 

a educação é um direito garantido a todos independente de crença, etnia, 

religião ou limitações físicas. 
 

A DOCÊNCIA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
 

No Estado de Pernambuco, Brasil, é comum os docentes em 

formação atuarem em sala de aula a partir do 3º período dos cursos de 

licenciaturas, principalmente os graduandos do Curso de Pedagogia e dos 

Cursos de Licenciatura em Matemática, Física, Química e Biologia. Devido a 
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esta realidade, a qualidade do ensino/aprendizagem é algo que vem sendo 

discutido por diversos seguimentos. 

Segundo Oliveira (2006) o principal desafio seria criar um “padrão de 

qualidade” para o ensino.  
 

(...) se a legislação brasileira incorporou o conceito de qualidade do 
ensino a partir da Constituição Federal de 1988, essa incorporação não 
foi suficientemente para estabelecer, de forma razoavelmente precisa, 
em que consistiria ou quais elementos integrariam o “padrão de 
qualidade” do ensino brasileiro, o que dificulta bastante o acionamento da 
justiça em caso de oferta de ensino com má qualidade. Afinal, como 
caracterizar um ensino com ou sem qualidade se não há parâmetros para 
o julgamento? (OLIVEIRA, 2006, p. 63) 

 

Nesta perspectiva, é complexa a criação de parâmetros que defina o 

que seria um ensino de qualidade. Mas, há ações que podem contribuir de 

forma significativa para o processo deensino e aprendizagem. Segundo 

Nóvoa (1992, p.9), “não há ensino de qualidade, nem reforma educativa, nem 

inovação pedagógica, sem uma adequada formação de professores”. O 

docente deve estar atento às solicitações verbais e não verbais de cada 

educando. Escutar sensivelmente cada gesto, dúvida e mudanças no 

comportamento individual e do grupo são requisitos necessários para 

alcançarmos um ensino e aprendizado mais humano, ético e significativo.  

Nesta mesma direção Campos (2000) destaca que  
 

A qualidade é um consenso socialmente construído. Depende do 
contexto, fundamenta-se em direitos, necessidades, demandas, 
conhecimentos e possibilidades que também são determinadas 
historicamente. Sendo, portanto, resultados de processos que, em uma 
sociedade democrática, supõem constantes negociações e contínuas 
revisões. (CAMPOS, 2000, p. 112) 

 

Mas, para melhorar a qualidade de ensino, deve-se investir nos 

profissionais da docência. A desvalorização destes, no Brasil, é perceptível 

por sua baixa remuneração, falta de formação continuada e deficiência na 

infraestrutura das escolas. Estas limitações prejudicam a aplicação e o 

desenvolvimento de projetos, tecnologias e metodologias entre outros temas 

que são estudados nos conteúdos curriculares das Universidades.  
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Tais entraves aumentam quando se trata da Educação Inclusiva. Através 

das PPPs (prática de pesquisa pedagógica), realizadas nas escolas públicas 

na cidade de Caruaru – PE, podemos constatar que muitos docentes, 

principalmente os que exercem a profissão a muitos anos, não possuem 

formação adequada para atender aos alunos com deficiência. Este déficit na 

formação decorre da falta do conteúdo curricular Educação Especial, ou 

Inclusão Social, durante a graduação. 
 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 

Atualmente a Educação Inclusiva ganhou destaque nos debates 

acadêmicos e em diversas áreas, mas não é raro ouvir e ver profissionais da 

área de educação, de saúde entre outras, refere-se a Educação Inclusiva 

como específica para pessoa com deficiência. Machado (2009, p. 14) 

destaca que “a inclusão escolar leva em consideração a pluralidade das 

culturas, a complexidade das redes humanas. Não está limitada à inserção 

de alunos com deficiência nas redes regulares de ensino”. Mas, beneficia 

todos que estão excluídos das instituições de ensino, quer seja na educação 

infantil ou no ensino superior.  

Na Constituição Federal (1988), a educação é direito de todos. 

Portanto, a escola tem a função de receber e ensinar todas as pessoas, 

independentemente de suas condições físicas, intelectuais ou sociais. Esta 

norma garantiu que as pessoas com necessidades educacionais especiais 

sejam matriculadas, preferencialmente, em escolas de ensino regular. 
 

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. (BRASIL, 1988) 

 

A Educação Inclusiva tem como um de seus objetivos garantir acesso e 

permanência de pessoas com deficiências nas instituições educacionais. 

Essas garantias foram resultado de lutas sociais a fim de vencer a 

discriminação e defender os direitos daquelas pessoas.  Diante de tal 

realidade, a UFPE/CAA tem, em seu quadro de profissionais, docentes 
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voltados e especializados para ensinar aos futuros docentes como trabalhar 

com alunos com necessidades educacionais especiais. 
 

Não podemos negar que alguns alunos, principalmente aqueles que tem 
certos tipos de deficiência, precisam de cuidado especial para que 
possam ter pleno acesso à educação. No entanto, tal não pode significar 
seu confinamento em uma sala/escola, longe dos demais. Ao contrário, 
deve-se oferecer subsídios para que os alunos com deficiência possam 
aprender conteúdos específicos concomitantemente ao ensino comum. 
(FÁVERO, 2004, p. 30). 

 

Nesta mesma direção, Fazenda (1994, p. 63), ressalta que: “há 

necessidade de o professor apropriar-se do conhecimento científico, de saber 

organizá-lo e articulá-lo, de ter competência”. Essa competência deve estar 

impregnada de humildade, de simplicidade e de atitudes. 
 

Professores que assimilam a inclusão como um valor e como um 
princípio, tomam essa premissa como básica e em vez de ficarem 
indiferentes às diferenças tratam de reconhece-las e de identificar as 
necessidades de todos ede cada um para ajustar sua prática pedagógica 
centrando-a na aprendizagem e não no ensino. (CARVALHO, 2009, p. 
44) 

 

É de suma importância que o professor de ênfase a aprendizagem e 

não só na transmissão de conteúdo, independente que seja aluno com ou 

sem deficiência. Pois, quando o docente centralizar o processo educacional 

na aprendizagem, ele rever suas atitudes e metodologias.   É necessário 

enxergar o outro, construir com ele o alicerce do conhecimento, não só para 

servir a sociedade, mas para enaltecer a vida. 
 

MONITORIA 
 

O Programa de Monitoria é um espaço de aprendizagem 

proporcionado aos alunos dos cursos de graduação, visando o 

aperfeiçoamento do seu processo de formação e a melhoria da qualidade do 

ensino. Os candidatos à seleção de monitoria devem estar regularmente 

matriculados e cursando disciplinas em curso de graduação da UFPE, além 

de terem cursado e obtido aprovação na disciplina ou equivalente a que se 



- 388 - 
 

refira à monitoria. No caso de ter tido reprovação em qualquer disciplina, 

essa já deve ter sido recuperada antes da inscrição. 

Segundo o Proacad (Edital nº 01/ 2016), são atribuições do monitor: 

executar o plano de atividades apresentado pelo professor orientador e 

cumprir uma carga horária semanal de 12 horas; participar das atividades 

organizadas pela coordenação de monitoria do Departamento/Área/Núcleo; 

apresentar, no final de cada período de monitoria, relatório final das 

atividades desenvolvidas para o professor orientador. A entrega do referido 

relatório é imprescindível para a concessão do certificado de monitoria e 

validação dos créditos de atividades complementares. 

O monitor pode ser voluntário ou receber uma bolsa de monitoria. A 

lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9394/96) 

legitima a importância da atividade de monitoria na formação dos discentes 

no ensino superior. Segundo a LBD - artigo 84, “Os discentes da educação 

superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisas pelas 

respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, de acordo com seu 

rendimento e seu plano de estudos”. Assim, a monitoria propicia uma 

formação mais ampla, além de possibilitar uma vivência com os discentes em 

formação e com o docente universitário. Portanto, o monitor aprimora sua 

formação com um novo olhar sobre a realidade da docência universitária e a 

do docente em formação. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Durante o período de monitoria, podemos observar que os docentes em 

formação do curso de Pedagogia, já estavam atuando nas escolas como 

docentes no Ensino Infantil e no Ensino Fundamental dos Anos Iniciais. Esses 

docentes em formação encontravam em suas salas de aula crianças com 

deficiência. E, por estarem ainda em formação, não sabiam lidar com essas 

crianças.  

Nesta direção Machado (2009, p. 95) pontua que mesmos, os 

professores com mais experiência em sala, necessita de espaços para discutir 

as práticas pedagógicas. E a formação continuada um caminho, pois possibilita 

“promover, entre os professores, discussões sobre a aprendizagem de alunos 
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com deficiência e também sobre novas maneiras de ensinar e de encarar os 

diferentes caminhos da aprendizagem”. É certo que a inclusão de pessoas com 

deficiência, em sala de aula de ensino regular é uma realidade o que inquieta o 

professor em formação a buscar mais conhecimentos, que venha contribuir para 

o ensino e aprendizagem desses alunos.     

Assim, as aulas de Educação Especial são de grande importância 

para os docentes em formação, pois, através deste conteúdo curricular, 

podemos trabalhar com tecnologia assistiva, materiais didáticos adaptados, 

filmes e documentários, sempre ancorados textos de teóricos renomados na 

área. Também são convidados palestrantes com necessidades educacionais 

especiais. Nestas palestras os convidados palestrantes falam sobre suas 

conquistas, lutas e entraves encontrados no período escolar. 

No CAA, em 2016, havia apenas duas pessoas com necessidades 

educacionais especiais, sendo um cadeirante que estuda Economia e um 

aluno com paralisia cerebral que estuda Administração. Com a inclusão 

desses dois alunos, podemos identificar a falta de acessibilidade quando à 

estrutura física da instituição e o preconceito por parte de muitos 

universitários. 

Através das atividades de monitoria pudemos idealizar e realizar 

oficinas, com apoio dos integrantes do NACE (Núcleo de acessibilidade da 

UFPE-CAA), que tem por finalidade atender aos discentes, docentes e 

técnicos - administrativos em educação com deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento e transtorno funcional específico da aprendizagem.  

Nestas oficinas, os universitários de vários cursos puderam participar 

de uma oficina intitulada “E se fosse você?”.  Na qual, os estudantes eram 

convidados a andar de cadeira de rodas, andar vendados e passar por outras 

situações que simulavam a realidade cotidiana de pessoas cegas, 

cadeirantes e com outras necessidades educacionais especiais.  Desta 

forma, osdocentes em formação tiveram a oportunidade de vivenciar os 

vários obstáculos, barreiras encontradas no cotidiano de uma pessoa com 

necessidades especiais.  
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O Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei Brasileira de Inclusão nº 

13.146/2015 traz no art. 3ª IV-Barreiras:  
 
Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou 
impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o 
exercício de seus direitos à acessibilidade, á liberdade de movimento e 
de expressão, à comunicação, ao acesso à informática, à compreensão, 
à circulação com segurança. (BRASIL, 2015) 

 

Através da oficina acima mencionada, pudemos abordar os diversos 

tipos de barreias. Como a barreira urbanística, arquitetônica, nos transportes, 

nas comunicações, as atitudinais. Ainda, como atividade idealizada e 

efetivada pela monitoria, foi realizada uma peça de teatro com o tema “o 

casamento inclusivo”. Esta teve como personagem principal um aluno do 

curso de economia que é cadeirante, devido a poliomielite adquirida aos 2 

anos de idade. Esta peça foi realizada nas dependências da universidade, no 

período de festas de São João. 

Assim, tratamos da barreira atitudinal que se revela através do 

preconceito, discriminação e bullying que as pessoas com deficiência sofrem 

no cotidiano. Para Freire (2000, p. 15), “a transposição de barreiras do 

alunado na condição de emancipá-lo estimulando sua criticidade seria o 

caminho de um processo de inclusão”. Infelizmente o preconceito é uma 

realidade e, também, está presenta nas instituições de ensino.  Tornando a 

escola o ambiente que deveria ser acolhedor e inclusivo, muitas vezes, um 

lugar excludente.  
 

A escola, como espaço excludente que tem sido, aparece com 
constatação de lamentáveis consequências. Examinando as causas, 
concluímos que são complexas e se devem a vários fatores, alguns de 
natureza política, outros decorrentes da cultura e ainda outros devido à 
natureza das práticas pedagógicas que estão em uso. Mas todos 
representam barreiras para a aprendizagem e para a participação que, 
espera-se, sejam removidas com a proposta da educação inclusiva. 
(CARVALHO, 2009, p. 43) 

 

Em razão do programa de monitoria pudemos constatar que 

aumentou o interesse dos discentes em pesquisar a inclusão social de 

deficientes. Também aumentou o interesse, por parte dos alunos, em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
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participar da seleção para discente-monitor. Igualmente, houve a melhoria na 

interação entre o aluno cadeirante do curso de economia com alunos de 

outros cursos no Centro Acadêmico do Agreste (CAA). O citado aluno passou 

a receber váriosconvites para fazer palestras contando sua experiência de 

ser o primeiro aluno cadeirante da UFPE/CAA. 

Assim, a monitoria possibilitou um olhar diferenciado quanto à 

educação inclusiva, verificando como os docentes em formação poderão se 

posicionar frente aos novos desafios que a docência apresenta no cotidiano 

da sala de aula. Os docentes em formação poderão, por exemplo, variar a 

forma como apresentam os assuntos, sendo mais flexíveis em relação ao 

tempo do ensino e às expectativas, além de traçar metas de aprendizagens 

individuais, sem subestimar ninguém. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ante o exposto, concluímos que o programa de monitoria contribui 

para a atuação dos docentes em formação, que trabalham nas instituições 

escolares como docentes regentes, substitutos ou estagiários. Portanto, 

investir na formação do docente é fundamental para que a escola consiga 

alcançar melhores resultados. Este investimento possibilita que o docente 

possa adotar em sua prática cotidiana uma postura e métodos que venham a 

auxiliar no ensino/aprendizagens de seus discentes, com ou sem 

necessidades educacionais especiais. 

A escola é um lugar onde os sujeitos aprendem a conviver em 

sociedade. Todos são capazes de aprender, cada um a seu tempo. Os 

docentes e toda comunidade escolar devem buscar os melhores métodos 

para atender às especificidades de seus discentes. Concluímos, desse modo, 

que o programa de monitoria ofertado pela Universidade Federal de 

Pernambuco foi um recurso significativo para que os docentes em formação 

despertassem um olhar reflexivo para a educação inclusiva, olhar este, que 

resultou em vários artigos publicados e TCCs (Trabalho de Conclusão de 

Curso), todos voltados à temática da Educação Inclusiva para pessoas com 

deficiência. 
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CAPÍTULO 20 
 

O ENSINO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - 

LIBRAS - E DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO 

CURSO DE PEDAGOGIA: REFLEXÕES ACERCA 

DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA.61 
 

Risonete Rodrigues da Silva62 

Tânia Maria Goretti Donato Bazante63 
 

INTRODUÇÃO  
 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, as leis e as politicas públicas 

vêm proporcionando maior visibilidade a um público que, historicamente, 

sofreu discriminações, preconceitos e estigmas. Todavia, apesar das lutas e 

conquistas, as pessoas com deficiências ainda buscam uma real inclusão 

social, na qual não precisem se adaptar a uma sociedade preconceituosa e 

excludente. Nessa perspectiva, incluir vai muito além de inserir pessoas 

surdas, cadeirantes, cegas, etc. nas instituições de educação regular.  

Para Sassaki (1997, p. 41), “incluir é trocar, entender, respeitar, 

valorizar, lutar contra exclusão, transpor barreiras que a sociedade criou para 

as pessoas”. Com o aumento do número de alunos com deficiência 

matriculados nas escolas de ensino regular, cresceu a oferta e procura de 

cursos de pós-graduação - lato senso - na área de Educação Inclusiva, pois, 

ainda hoje, é expressivo o número de professores sem formação específica 

                                                           
61 Artigo publicado em anis no V CONEDU – Congresso Nacional de ducação – 2018 
Campina Grande - PB.  
62 Mestra em Educação em Ciências e Matemática pela Universidade Federal de 
Pernambuco – Centro Acadêmico do Agreste – UFPE/CAA. Especialização em Educação 
Especial com ênfase em Deficiência Auditiva – Faculdade de Educação São Luís.  Pedagoga 
pela UFPE/CAA. Profa. de Educação Especial e  Inclusiva na Faculdade do Belo Jardim 
AEB/FBJ.  Integrante do Grupo de Pesquisa – CNPq – UFPE – Educação, Inclusão Social e 
Direitos Humanos. Integrante do Laboratório de Pesquisa em Políticas Públicas, Currículo e 
Docência (LAPPUC/CNPq). E-mail: risoneteprof@gmail.com 
63 Doutora em Educação pela UFPB; Professora do Mestrado em Educação em Ciências e 
Matemática da UFPE/CAA. Lattes: http://lattes.cnpq.br/2283602616022619.   
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para receber esses estudantes. Assim, a educação inclusiva tem despertado 

o interesse de muitos professores em buscar uma especialização para que 

possam desempenhar a docência de forma que seja efetivada a inclusão. 

Desse modo, o conceito de inclusão está respaldado na superação de 

barreiras excludentes, existentes nas instituições escolares, assim como em 

toda a sociedade.  
 

No campo da educação, a inclusão envolve um processo de reforma e de 
reestruturação das escolas como um todo, com o objetivo de assegurar 
que todos os alunos possam ter acesso a todas as gamas de 
oportunidades educacionais e sociais oferecidas pela escola (MITLER, 
2003, p. 25).  

 

Nesse viés, não é raro ouvir gestores alegarem que “sua” escola é 

inclusiva, pois nela há banheiro acessível e rampas para os cadeirantes. 

Alves (2006, p.103) pontua que “a Educação Inclusiva não pode ser 

encarada como apenas a que trata da questão dos deficientes ou grupos 

vulneráveis, mas abrange todos os educandos, respeitando as diferenças”. 

Não obstante, este trabalho intitulado “O Ensino da Língua Brasileira de 

Sinais - Libras - e da Educação Especial no curso de Pedagogia: reflexões 

acerca da Educação Inclusiva3” faz uma reflexão quanto ao ensino de Libras e 

da disciplina Educação Especial no Curso de Licenciatura em Pedagogia, pois, a 

presença de estudantes surdos nas escolas de ensino regular é uma realidade.  

A lei 10.436/2002 é um marco histórico para o avanço da educação 

de pessoas surdas no Brasil. A mesma define a Língua Brasileira de sinais - 

Libras - como a primeira língua da comunidade surda, enquanto a Língua 

Portuguesa é reconhecida como a segunda língua dos surdos. Porém, foi 

através do decreto 5.626/2005 que ficou estabelecido que a Libras deve ser 

inserida como disciplina nas licenciaturas, no curso de fonoaudiologia e no 

curso de Pedagogia.  

Segundo Mantoan (2013, p.01), “o desafio da inclusão na escola nos 

coloca em crise, pois é novo e implica em um reposicionamento de nossas 

ideias, de nosso comportamento diante da deficiência e da diferença”. Se 

tratando de pessoas surdas, é necessário que o professor conheça a Libras 

ou que tenha na sala de aula um intérprete de Libras.  
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Nessa perspectiva, a partir da proposta da educação inclusiva, 

surgiram as seguintes indagações: o curso de Pedagogia está preparando o 

futuro docente para a realidade de uma escola inclusiva? A disciplina de 

Libras ofertada no curso de pedagogia é suficiente para formar professores 

aptos para trabalhar com pessoas surdas?  

Nesse viés, este trabalho teve como objetivo geral compreender as 

propostas pedagógicas no curso de Pedagogia para a efetivação da 

educação inclusiva. Como específicos, buscou-se: verificar se o curso de 

pedagogia contempla as expectativas da Educação Inclusiva; analisar se o 

ensino da disciplina da Língua Brasileira de Sinais – Libras - ofertada no 

curso de pedagogia capacita o futuro pedagogo/a para lecionar a pessoas 

surdas; identificar a proposta da disciplina Educação Especial no Curso de 

Pedagogia.  

Com o intuito de contemplar nossos objetivos, trazemos um tópico 

acerca da Libras, destacando a importância da primeira escola para pessoas 

surdas, como também os parâmetros e leis que oficializaram a Libras como a 

segunda língua do Brasil. 
 

BREVE HISTÓRICO ACERCA DA LÍNGUA BRASILEIRA 

DE SINAIS - LIBRAS  
 

Ao pesquisar sobre a história da educação de surdos no Brasil e no 

mundo, pode-se observar as “atrocidades do oralismo3 no manejo de 

estratégias oficiais para impedir o uso da língua de sinais”, como assinalam 

Mori e Sander (2015, p.14). Contudo, apesar do preconceito e discriminação, 

a língua do povo surdo não desapareceu como também sua identidade e 

cultura não se perderam na história.  

A Libras teve grande influência da língua de sinais francesa devido 

ao surdo francês Hernest Huet que, em 1856, veio ao Brasil a convite de 

Dom Pedro II. Na ocasião, fundou a primeira escola para surdos no Brasil, a 

qual recebeu o nome de Collégio Nacional para Surdos- Mudos. Mais tarde, 

chamada de Instituto Imperial para Surdos-Mudos e, atualmente, Instituto 

Nacional de Educação para surdos (INES).  
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Outra importante ação para a divulgação da língua de sinais no 

Brasil, foi a publicação do livro Iconographia dos Signaes dos Surdos-Mudos 

(primeiro dicionário da língua de sinais no Brasil), no ano de 1875, por um ex-

aluno do Instituto, Flausino José da Gama. A gráfica do Instituto Imperial, por 

muitos anos, foi uma referência no Rio de Janeiro, com grandes encomendas 

de encadernação de quase todas as instituições públicas e particulares.  

Segundo Veloso & Maia (2012, p.13), apesar da Libras ter sofrido 

influência da língua de sinais francesa, “as línguas de sinais não são 

universais; cada país possui sua própria língua de sinais que sofre as 

influências da cultura nacional”. Portanto, a Libras possui expressões que 

diferem de região para região, isto é, o regionalismo que vem a ratificar a 

Libras como língua.  

Não obstante os avanços e conquistas da comunidade surda, ainda 

há o mito de que a Libras são gestos ou mímica, quando se trata, de fato, do 

segundo idioma do Brasil. Nesse viés, a Lei n° 10.436, art. 1º parágrafo único 

estabelece que:  
 

Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de 
comunicação e expressão, em que o sistema lingüístico de natureza 
visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema 
lingüístico de transmissão de idéias e fatos, oriundos de comunidades de 
pessoas surdas do Brasil. (BRASIL, 2002).  

 

Reconhecida pela linguística, a Libras possui uma estrutura 

gramatical própria, como as demais línguas orais. A gramática, semântica, 

pragmática, sintaxe, etc., são elementos pertinentes a Libras. Porém, a 

língua de sinais tem como canal de comunicação a visão, “preenchendo os 

requisitos científicos para ser reconhecida como instrumento linguístico de 

força e poder” (MAIA; VELOSO, 2012, p.12).  

Oficializada como a primeira língua da comunidade surda, a Libras 

passa a ser disciplina obrigatória nos cursos de Pedagogia, nas licenciaturas 

e no curso de fonoaudiologia. De acordo com o Decreto 5.626/05, Art. 3º:  
 

A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos 
cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em 
nível médio e superior, e nos cursos de fonoaudiologia, de instituições de 
ensino, públicas e privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas 
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de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (BRASIL, 
2005). 

 

Assim, o ensino da Libras nos cursos de Pedagogia, nas 

licenciaturas e no curso de fonoaudiologia, proporcionou maior visibilidade a 

essa língua ainda desconhecida por muitos profissionais, quer seja da 

educação ou não. O Decreto 5.626/05 também veio garantir a presença do 

intérprete de Libras nas salas de aula, contribuindo, assim, com a efetivação 

da inclusão de pessoas surdas nas instituições de ensino regular.  
 

FORMAÇÃO DOCENTE PARA UMA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA  
 

No Estado de Pernambuco, é comum os docentes em formação, 

atuarem em sala de aula a partir do terceiro período dos cursos de 

licenciaturas e de Pedagogia. Devido a esta realidade, a qualidade do 

ensino/aprendizagem é preocupante, o que a torna objeto de estudo de 

diversos seguimentos.  
 

Historicamente, os cursos de Pedagogia e de licenciatura preparavam os 
professores para atuarem numa perspectiva homogeneizadora; isso 
significa que todos os alunos deveriam aprender os mesmos conteúdos, 
num mesmo tempo, num mesmo espaço e num mesmo ritmo (POKER; 
MARTINS; GIROTO, 2016, p. 08).  

 

Hoje, sabemos que não existem salas homogêneas, pois, cada aluno 

é único em suas especificidades e seu tempo de aprendizagem. Assim, a 

formação docente vai muito além do que está iniciando uma licenciatura. 

Nóvoa (1995) destaca que,  
 

A formação de professores tem ignorado, sistematicamente, o 
desenvolvimento pessoal, confundindo “formar e formar-se”, não 
compreendendo que a lógica da atividade educativa nem sempre 
coincide com as dimensões próprias da formação. Mas também não tem 
valorizado uma articulação entre a formação e os projetos das escolas 
(NÓVOA, 1995, p. 24)  

 

Nessa perspectiva, sustenta-se o mito de que a docência é um dom, 
sendo assim, a pessoa nasce professor ou se torna professor no 
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momento que entra na sala de aula e conhece bem sua disciplina. 
Segundo Tardif (2002, p. 39), o docente é “alguém que deve conhecer 
sua matéria, sua disciplina e seu programa, além de possuir certos 
conhecimentos relativos às ciências da educação e à pedagogia de 
desenvolver um saber prático baseado em sua experiência cotidiana com 
os alunos”. Esse processo não se dá nos primeiros semestres do curso, 
mas é um desenvolvimento contínuo somado ao conhecimento 
acumulado ao longo da vida.  

 

Diante dessa realidade, Imbernon (2011) destaca alguns requisitos 

necessários para o profissional da docência:  

 
Os docentes precisam desenvolver capacidades de aprendizagem da 
relação, da convivência, da cultura do contexto e de interação de cada 
pessoa com o resto do grupo, com seus semelhantes e com a 
comunidade que envolve a educação (IMBERNON, 2011, p.19).  

 

Nessa perspectiva da aprendizagem da relação com a diversidade de 

culturas dos estudantes, e com a realidade da educação inclusiva, o docente 

deverá estar aberto a novos conhecimentos e a práticas inclusivas durante o 

processo de formação para atender a realidade e necessidades específicas 

dos estudantes. Nesse sentido, é importante que se faça um trabalho 

consciente que venha superar as barreiras existentes, como a discriminação, 

o preconceito ou rotulação da pessoa com deficiência.  

O artigo 5º, caput, da Constituição Federal (1988) dispõe que "todos 

são iguais perante a lei e a educação é uma garantia que deve ser dada a 

todos(as). Nesta mesma direção, o Estatuto da Pessoa com Deficiência traz, 

em seu art. 4º §1º que:  
 

Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de 
discriminação. Considera-se discriminação em razão da deficiência toda 
forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que 
tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o 
reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de 
adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologia assistiva (BRASIL, 
2015, p. 12).  

 

Portanto, para que a educação inclusiva seja efetivada e tenha um 

real significado, as instituições educacionais precisam que, além de 
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adaptações na estrutura física, como banheiros acessíveis ou rampas, haja a 

construção de valores inclusivos que favoreçam a compreensão e o respeito 

às diferenças, planejando ações que proporcionem a participação efetiva de 

todos.  
 

METODOLOGIA  
 

Com o intuito de contemplar nosso objetivo geral, a saber: 

compreender as propostas pedagógicas no curso de Pedagogia para a 

efetivação da educação inclusiva, bem como, também os específicos, 

optamos pela pesquisa em seu viés qualitativo. Segundo Minayo (2013, p. 

21), a abordagem qualitativa nos possibilita uma aproximação mais concreta 

com o campo de pesquisa, facilitando a compreensão do nosso objeto de 

estudo, respondendo a questões muito particulares. 
 

(...) ela se ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que 
não pode ou não deveria ser qualificado. Ou seja, ela trabalha com o 
universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos 
valores e das atitudes (MINAYO, 2013, p. 21).  

 

O campo de pesquisa foi o Centro Acadêmico do Agreste da 

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE/CAA - localizado na cidade de 

Caruaru – PE. Escolhemos esse campo para pesquisa por ser uma das 

principais instituições federais de ensino superior da região Nordeste, 

estando entre as dez melhores instituições públicas do país.  

Para a coleta de dados foram utilizados como instrumentos a análise 

documental e o questionário. Segundo Severino (2007, p. 125), o 

questionário é um “conjunto de questões, sistematicamente articuladas, que 

se destinam a levantar informações escritas por parte dos sujeitos 

pesquisados, com vistas a conhecer a opinião dos mesmos sobre os 

assuntos em estudo”.  

Para responder aos objetivos específicos, foi elaborado um 

questionário, composto por nove (09) perguntas, e entregue a 30 estudantes 

do Curso de Pedagogia do Centro Acadêmico do Agreste na Universidade 

Federal de Pernambuco. O critério utilizado para responder ao questionário 

foi o de inclusão, no qual os participantes deveriam ter cursado as disciplinas 



- 401 - 
 

de Libras, Educação Especial ou Educação e Inclusão Social e estar atuando 

como professor. Os participantes da pesquisa são estudantes do 7º, 8º e 9º 

períodos de Pedagogia.  
 

RESULTADOS  
 

Para responder ao nosso objetivo geral, o qual buscou compreender 

as propostas pedagógicas no curso de Pedagogia para a efetivação da 

educação inclusiva, analisamos o Projeto Pedagógico do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia do Centro Acadêmico do Agreste da 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE/CAA. Neste documento, estão 

explicitados os princípios e valores que devem permear a formação do 

pedagogo:  
 

O Curso de Pedagogia do Centro Acadêmico do Agreste tem por objetivo 
formar profissionais aptos a atuar como pedagogos e gestores 
educacionais cujas competências se estendem além das funções de sala 
de aula. O estudante de Pedagogia da UFPE é 8 orientado a desenvolver 
uma visão crítica em relação ao seu contexto de atuação tendo em mente 
que todas as interações presentes no ambiente têm seu valor enquanto 
instrumentos de ensino-aprendizagem (PPC, 2010, p. 14).  

 

Quanto a estrutura curricular do curso de Pedagogia da UFPE/CAA, 

a Língua Brasileira de Sinais - Libras -, é uma disciplina obrigatória, com 

carga letiva de 60h aulas, tendo como proposta:  
 

EDUC0058 – LIBRAS EMENTA: Introduzir o aluno ouvinte à Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS). Conteúdos básicos de LIBRAS: expressão 
corporal e facial. O alfabeto manual. Soletração de nomes. Sinais de 
nomes próprios. Os surdos como uma minoria linguística. A educação de 
surdos no Brasil. Políticas Curriculares para a Educação de Surdos: as 
adaptações curriculares nacionais. Experiências Educacionais Bilíngues 
no Brasil e no mundo (PPC, 2010, p. 61).  

 

A disciplina Educação Especial, também obrigatória, com carga letiva 

de 60h traz como proposta:  
 

EDUC0060 – EDUCAÇÃO ESPECIAL EMENTA: Aspectos filosóficos, 
legais, institucionais e sociais da Educação especial. Princípios e 
métodos de atendimento das pessoas com necessidades educativas 
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especiais. Características biopsico-sociais dos/as educandos/as com 
necessidades educativas especiais. A prática pedagógica nas Instituições 
de ensino especial e no sistema regular de ensino (PPC, 2010, p. 57).  

 

Como disciplina eletiva temos a disciplina Educação e Inclusão Social, com 

45h aulas. A mesma apresenta em sua proposta:  
 

EDUC0034 – EDUCAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL - EMENTA: conhecer e 
analisar as Propostas de Inclusão para o Sistema Educacional brasileiro 
e suas implicações nas práticas educativas; Os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs) acerca da educação especial frente à política de 
Inclusão: concepções, fundamentos, história, leis, formação de 
profissionais; Análise e construção das representações sociais favoráveis 
à diversidade, enfoque na valorização de potencialidades e respeito ao 
ser humano (PPC, 2010, p. 88).  

 

Destacamos essas 3 (três) disciplinas, acima citadas, por abordarem 

a inclusão de pessoas com deficiência. Porém, todas as disciplinas exigidas 

pelo MEC – Ministério de Educação e Cultura, como Educação de Jovens e 

Adultos; Movimentos Sociais de Afirmação Cultural; Gênero e Educação, 

entre outras disciplinas, constituem a estrutura curricular do curso de 

Licenciatura em Pedagogia do Centro Acadêmico do Agreste.  

Assim, o referente curso é composto por 9 semestres, no qual o 

estudante concluirá o curso quando cumprir a carga horária de 3.220h (três 

mil duzentas e vinte horas). Esta carga horária requer também a participação 

em Seminários, Congressos, palestras e mesas redondas.  

Identificamos, através do questionário respondido por 30 estudantes 

de Pedagogia do CAA/UFPE, que: apenas cinco (05) estudantes já atuaram 

como professor, onze (11) estudantes de pedagogia nunca atuaram como 

professor e quatorze (14) estudantes do curso de pedagogia estão atuando 

como professor. Com base nesses resultados, destacamos as respostas dos 

14 futuros pedagogos que já atuam como professores. Dentre os quatorze 

(14) estudantes de pedagogia que já atuam como professor, doze (12) não 

se sentem aptos para exercer a docência com pessoas surdas ou com 

deficiência. Diante desse resultado, direcionamos a seguinte questão aos 

sete (07) estudantes de Pedagogia que estão no 9º período. 
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Quadro 1 – 

Questionário explicativo 
 

Pergunta: Por que você não se sente apto para exercer a docência com pessoas 
com deficiência ou surdas?  
 

Resposta prof. 1 O conhecimento obtido não foi o suficiente para me deixar apta 
a trabalhar com essas crianças. Apesar da disciplina Educ. Especial ter 
esclarecido muitos aspectos importantes para me tornar um profissional melhor, 
dando sempre subsídios para aprimorar minha prática.  
 

Resposta prof. 2 Apesar de ter cursado essas disciplinas e ter feito um curso de 
Libras, eu não me acho totalmente apto para isso. Elas (disciplinas) nos fazem 
conhecer diversas necessidades educacionais específicas e também nos dá uma 
margem de como trabalhar, da importância do incluir e nos provoca a buscar mais 
a respeito dessa temática.  
 

Resposta prof. 3 Foi uma base do que podemos encontrar enquanto professoras 
e professores, porém, cabe a nós o interesse em buscar mais fontes. O que 
cumprimos com a disciplina foi mais para dar conta da proposta curricular do 
curso.  
 

Resposta prof. 4 Apesar de ele ter me ensinado muita coisa, não me ensinou a 
lidar com alunos com alguma necessidade especial. Eu me sinto totalmente 
despreparada. Porque as aulas foram muito vagas e também a gente viu pouca 
coisa e de maneira superficial e é um campo muito grande que a gente tem que 
estudar mais para que possa se sentir capacitado e dizer assim: “eu posso atuar 
nele”.  
 

Resposta prof. 5 Na verdade, não preparou, pois, vimos a disciplina de 
educação inclusiva apenas em um período e não é o suficiente. Porque a questão 
da inclusão é bastante ampla. 
 

Resposta prof. 6 Só temos calorosas discussões teóricas nos componentes 
específicos para os mesmos, a saber: Educação Especial e Libras, entretanto, a 
didática não conseguimos percebe-la nas metodologias, não porque queríamos 
um receituário de formas/estratégias de ensino, mas que tivéssemos a 
oportunidade de nos aproximarmos de experiências na regência com esses 
estudantes surdos e com necessidades especiais. Enfim, não me sinto 
didaticamente pronta para lecionar para as crianças surdas e com necessidades 
especiais, no entanto, as discussões pedagógicas nos proporcionam uma 
reflexão crítica e um sentimento otimista perante a construção de uma prática de 
ensino que não negligencie as peculiaridades deste alunado.  
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Resposta prof. 7 As disciplinas cursadas foram excelentes, vimos muito da parte 
teórica em educação especial e em Inclusão Social. Senti falta do contato com as 
crianças surdas, cadeirantes e autistas. A prática que tivemos com o professor 
surdo foi perfeita, mas mesmo assim, sinto que não estou totalmente preparada, 
acredito que seja medo do novo.  

Fonte: questionário para coleta de dados dos estudantes do 9º período do curso de 
Pedagogia da UFPE/CAA  
 

De acordo com as respostas no quadro acima, podemos observar 

que o ensino da disciplina da Língua Brasileira de Sinais - Libras - apesar de 

ser uma disciplina muito elogiada e com aulas de excelente qualidade, ainda 

necessita de uma carga horária maior e sendo primordial que haja um 

estágio em sala de aula com alunos surdos. Imbernons (2011, p. 104) 

destaca que “a qualidade não está unicamente no conteúdo, e sim na 

interatividade do processo, na dinâmica do grupo, no uso das atividades, no 

estilo do formador ou professor/a, no material utilizado”. Não obstante, cabe 

destacar que o professor que leciona a Libras no curso de Pedagogia do 

CAA é surdo e doutorando em Linguística e que suas aulas são teóricas e 

práticas.  

Quanto ao ensino de Educação Especial são aulas teóricas, com 

apresentações de filmes, documentários e seminários. Tendo uma (01) aula 

com a participação de mães de filhos com deficiência e uma (01) aula com a 

participação de estudantes com deficiência. Apesar disso, os participantes 

alegaram que não se sentem preparados.  

A disciplina Educação e Inclusão Social, além de abordar a temática 

da pessoa com deficiência, discute também a questão dos idosos, moradores 

de rua, a homossexualidade, questões de gênero, entre outros. As aulas têm 

participação de convidados, seminários, documentários e palestras. Esta 

disciplina contempla a educação inclusiva de maneira macro, possibilitando 

ao professor(a) em formação perpassar por várias temáticas.  

Portanto, de acordo com as respostas do questionário acima, para 

formar um pedagogo(a) apto para lecionar a crianças com deficiência, não 

basta estudar disciplinas como Libras, Educação Especial e Educação e 

Inclusão Social. Pois, o ser humano é único e está em constante 

desenvolvimento.  
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O desafio é construir e pôr em prática no ambiente escolar uma 
pedagogia que consiga ser comum e válida para todos os alunos da 
classe escolar, porém capaz de atender os alunos cujas situações 
pessoais e características de aprendizagem requeiram uma pedagogia 
diferenciada. Tudo isto sem demarcações, preconceitos ou atitudes 
nutridoras dos indesejados estigmas (BEYER, 2006, p. 76).  

 

Assim, as aulas teóricas e práticas não suprem as dimensões e 

complexidade dos desafios a serem enfrentados pelos professores, pois cada 

estudante é único e com especificidades e tempo de aprendizagem 

diferentes. Assim, não existe uma fórmula pronta que possa garantir o 

sucesso ou o não sucesso da educação inclusiva.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Esta pesquisa revelou que o curso de Pedagogia - Licenciatura - 

ofertado pelo Centro Acadêmico do Agreste na Universidade Federal de 

Pernambuco, tem despertado nos estudantes o desejo de compreender as 

relações entre a educação e os valores culturais, éticos, políticos e religiosos 

de nossa sociedade. Contempla, pois, as expectativas da Educação 

Inclusiva, que é proporcionar às pessoas com deficiências, condições de 

autonomia e superação das barreiras impostas pela sociedade. Tais 

deficiências limitam ou até mesmo impedem que as pessoas, com ou sem 

deficiência, possam exercer seus direitos à participação social, como a 

efetivação do direito à dignidade, ao respeito e a liberdade de ir e vir.  

Quanto ao nosso objetivo geral, que consistia em compreender as 

propostas pedagógicas no curso de Pedagogia para a efetivação da 

educação inclusiva, consideramos que o mesmo foi contemplado, pois, 

através do Programa Pedagógico do curso, foi possível analisar a grade 

curricular, a carga horária e os objetivos do Curso de Pedagogia – 

Licenciatura, do Centro Acadêmico do Agreste. Assim, destacamos que a 

relação entre teoria e prática são os princípios norteadores do currículo e do 

desenvolvimento metodológico da formação docente.  

Neste viés, os fundamentos e os aspectos metodológicos para a 

dinâmica de formação profissional seguem as orientações gerais das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia.  
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Também os objetivos específicos foram contemplados, pois, verificamos que 

o curso de pedagogia atende as expectativas da Educação Inclusiva. Desse 

modo, constatou-se que há uma atualização constante do Projeto 

Pedagógico do Curso, visando incluir em seus sistemas sociais gerais os 

estudantes com deficiência e, simultaneamente, preparando o futuro 

pedagogo(a) para assumir seu papel na sociedade.  

Compreendemos que o ensino da disciplina Língua Brasileira de 

Sinais – Libras - que é ofertada no curso de pedagogia, não capacita o futuro 

pedagogo/a para lecionar a pessoas surdas, pois 60h aulas não são 

suficientes para que o pedagogo em formação seja fluente nesta língua. No 

que diz respeito à disciplina Educação Especial no Curso de Pedagogia, 

identificamos que a parte teórica supre a necessidade da formação, porém, 

os futuros pedagogos sentem a necessidade de estagiar em salas de 

atendimento educacional especializado, salas de AEE/salas de recursos.  

Nesta perspectiva, observamos que, mesmo com avanços e 

conquistas, permanece a necessidade de um olhar diferenciado para a 

efetivação da educação inclusiva, na qual toda a comunidade escolar possa 

estar envolvida, pois a inclusão não é feita apenas por leis e decretos, apesar 

de serem fundamentais, mas com ações, empatia e respeito às diferenças.  

Assim, concluímos que a educação escolar inclusiva não se limita a 

adicionar nos projetos pedagógicos de cursos disciplinas direcionadas 

especificamente a determinados grupos. Todavia, o estudante deve sentir-se 

acolhido, ter sentimento de pertencimento e perceber que a diversidade e a 

diferença não são sinônimas a barreiras e entraves, postos pela sociedade 

supostamente “normal e homogênea”. O que ocorre é, justamente, o 

contrário: tanto a diferença como a diversidade deve ser um estímulo para a 

formação de consciência, de cidadania, de respeito para com todos os 

envolvidos no processo de inclusão social.  
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CAPÍTULO 21 
 

FLASHES DO BRASIL CONTEMPORÂNEO: 

CULTURA POLÍTICA E PODER LOCAL 
 

Alan Nascimento64  

 

O ano de 2020 começou com um espectro rondando o mundo, 

apesar do grito dos conservadores que já ressoa em nossos ouvidos há um 

bom tempo, não era o espectro do comunismo, como disse Marx e Engels no 

início do manifesto comunista, mas sim o espectro de um vírus, que também 

fez com que todas as potências da velha Europa, o papa e organizações de 

saúde unissem-se contra essa nova ameaça.  

Enquanto boa parte do mundo promovia essa união para diminuir os 

impactos do corona vírus nas populações, o governo brasileiro zombava dos 

esforços, negava o perigo virológico da pandemia e dizia em alto e bom som 

que aquilo era apenas uma gripezinha; 2020 foi mais uma noite do pesadelo 

tropical brasileiro, que já vem estendendo-se há um longo tempo, quiçá 

desde que o Brasil é Brasil.  

O presidente da república, Jair Bolsonaro, tornou-se conhecido pelos 

seus constantes ataques aos Direitos Humanos, com frases machistas, 

homofóbicas e racistas desde que era um deputado federal do baixo clero, 

diga-se de passagem. Ao ser alçado ao palácio do planalto com a eleição 

presidencial de 2018, o comportamento de Bolsonaro manteve-se o mesmo; 

ataque as instituições republicanas, anseios autoritários, questionamentos às 

políticas públicas de Direitos Humanos, incentivo ao extremismo dos seus 

apoiadores, negacionismo da ciência, inclusive esse último nos custando 

bastante caro em 2020.  

Enquanto as organizações científicas alertavam para os cuidados 

com relação ao covid-19, como o uso de máscaras e o distanciamento social, 

Bolsonaro teatralizava comendo cachorro quente nas ruas, participando de 

atos contra o STF e minimizando a importância das medidas que buscavam 

                                                           
64 - Mestre em Direitos Humanos e Professor.  
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arrefecer a pandemia. Desde o início contrário à paralisação de atividades 

econômicas não essenciais, zombando da quarentena e defendendo a 

utilização de um medicamento sem comprovação científica para cura do 

covid-19, (Cloroquina e hidroxicloroquina) as ações do governo federal foram 

sendo cada vez mais ineficazes, ministros da saúde começaram a abandonar 

o cargo, chegando por fim um general sem experiência na área da saúde a 

assumir a pasta. 

Na outra ponta de combate ao vírus estavam os governos estaduais 

e municipais, que na sua grande maioria não negaram os perigos e a crise de 

saúde pela qual estávamos passando e buscaram adotar medidas que 

diminuíssem o impacto negativo da pandemia. Comércio e serviços foram 

paralisados, aulas presenciais suspensas, espaços de lazer fechados e 

passamos a conviver diariamente com recomendações sanitárias, dentre elas 

a principal era o #fiqueemcasa 

Aí é que os monstros do nosso eterno pesadelo despertam para 

perturbarem o sono de uma nação deitada eternamente em berço 

esplêndido; como ficar em casa se muitos brasileiros nem casa têm? Como 

ficar em casa sem ter o que comer? Como ficar em casa quando a única 

renda de muitos havia deixado de existir com as medidas do distanciamento 

social?  

Se por um lado a pandemia escancarou que os interesses do 

governo federal não sãode proteger a população brasileira, e que nossos 

problemas sociais estão cada vez maiores, por outro lado também mostrou a 

falta de planejamento e a ação dos nossos administradores públicos. Mesmo 

aqueles que não negaram a ciência, acabaram por sucumbir diante dos 

acontecimentos, criando uma nova modalidade de políticas públicas, “a 

política pública papagaio”, que consiste em repetir as mesmas frases a 

exaustão; “Fique em Casa”, “Lave bem as mãos”, “Use máscara”, “Use álcool 

gel”, entretanto faltando práticas efetivas para fazer com que as pessoas de 

fato pudessem seguir as regras sanitárias.  

Segundo o consórcio nacional dos veículos de imprensa, enquanto 

escrevo esse texto 239.895 pessoas morreram por conta do covid-19 no 

Brasil, o que mostra que em nosso país o vírus encontrou um ambiente 

bastante propicio para se manifestar. Uma pandemia não é apenas um 
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fenômeno biológico, mas também social; a desigualdade social; os baixos 

índices de escolaridade – Além dos baixos níveis na própria qualidade da 

educação – o descaso do poder público com as moradias na periferia das 

cidades; a precária segurança alimentar dos brasileiros; o desemprego; 

abandono de comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas, dentre 

outros problemas, são questões sociais que potencializaram os efeitos do 

vírus no Brasil.  

As prefeituras e os governos estaduais foram incapazes de no início 

da pandemia, quando as pessoas (que possuíam as mínimas condições) 

estavam mais propícias a seguirem a quarentena, fazer uma grande ação 

que mapeasse as regiões onde havia maiores contágios, isolasse essas 

locais, prestasse assistência as famílias em situação vulnerável, e fosse 

gradualmente buscando alternativas para retomar com a economia nas áreas 

em que a presença do vírus estivesse menor, pois já se sabia que seria 

praticamente impossível manter vários setores econômicos paralisados até 

que surgisse uma vacina ou desenvolvêssemos naturalmente defesas 

biológicas contra o covid-19.  

Portanto, diante de um governo federal no qual seu chefe, Jair 

Bolsonaro, flertando com a morte e zombando dos milhões de brasileiros 

acometidos pela doença, “maricas”, nas palavras do presidente, que também 

disse que não tinha o que fazer, afinal  é presidente da república e não 

coveiro, os mortos foram multiplicando-se, sem que medidas efetivas fossem 

tomadas também por prefeitos e governadores, que mandando as pessoas 

para casa pareciam acreditar em um milagre, ou quem sabe esperando que o 

vírus também fosse pra casa, voltando de onde saiu.  

A sociedade brasileira, como vem ocorrendo ultimamente, dividiu-se 

entre os que passaram a evitar o contato social e aqueles que questionavam 

as regras sanitárias, tendo Bolsonaro como um dos principais representantes 

desses últimos. Tanto em um grupo quanto em outro o individualismo tornou-

se a principal marca, seja com a ideia de que cada um cuidando de si 

cuidaria de todos, (Discurso presente principalmente na grande mídia) ou na 

negação de que cuidar de si não é uma condição pra cuidar do outro.O mote 

continua sendo o mesmo; medidas individuais para sair da crise sanitária, e 
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questões sociais praticamente fora do debate, como se o vírus não fosse 

potencializado por estas.  

No campo da disputa pelo poder político Bolsonaro viu os seus 

índices de popularidade crescerem durante o mês de setembro de 2020, indo 

a 40% o número de pessoas que apoiavam seu governo, sendo atribuído por 

muitos ao pagamento do auxílio emergencial, o qual o presidente foi contra 

no início, mas posteriormente com a aprovação deste pelo congresso tomou 

para si os louros da conquista. Me parece que para o senso comum de fato o 

governo federal foi o único responsável pelo auxílio emergencial, fazendo 

com que para setores mais pobres Bolsonaro se colocasse como um pai 

diante do caos.  

Entretanto a forma pela qual a oposição encaminhou o debate acerca 

da pandemia no Brasil, foi um grande facilitador para que Bolsonaro fosse 

poupado dos seus efeitos maléficos. Colocando o covid-19 quase que 

unicamente no campo biológico, as questões sociais ficaram em segundo 

plano, ou nem sequer apareceram. Ora, não dá pra culpar um presidente da 

república pelo aparecimento de um vírus se você perder de vista que o 

principal fator de propagação do vírus é a forma como a sociedade está 

organizada, com isso o principal representante político do país tendeu a ter 

seu nome poupado entre os mais pobres, durante a crise. 

Por outro lado, milhares de morte parecem que não chocaram os 

brasileiros no patamar que se esperava. O impacto traumático que acreditou-

se que viria ao iniciar-se a pandemia foi aos poucos se dissipando entre os 

milhões de brasileiros, ao ponto de chegarmos ao término de 2020 com 

pouquíssimas pessoas respeitando o distanciamento social, promovendo 

quase que uma confraternização nacional com esquerda e direita unindo-se 

nos bares, praias e piscinas para esperar o ano novo.  

A militância de esquerda bastante preocupada com o engajamento 

nas redes sociais e a produção de memes, não conseguiu dialogar com a 

massa da população brasileira, ocupar espaço e possibilitar uma educação 

política diante da crise sanitária, deixando o senso comum, que encontra boa 

ressonância na direita, se tornasse a principal forma pela qual a população 

compreendeu o que estava acontecendo.  
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Ou seja, 2020 foi uma abertura na sempre existente ferida social 

brasileira, escancarando a fragilidade de nossa assistência social, a 

desigualdade que caracteriza nosso país, o racismo, o analfabetismo e uma 

cultura política que está longe dos ideais democráticos e republicanos.  
 

ANTES DO CAOS BRILHAVA UMA ESTRELA?  
 

Desde a década de 1990 parecia que o Brasil estava caminhando 

para ser de fato o país do futuro; a ditadura militar havia chegado ao fim; 

eleições ocorriam de forma regular sem que a democracia fosse ameaçada; 

o plano real trouxe uma estabilidade para economia; as universidades se 

expandiam pelo interior do país; o consumo aumentava; famílias saindo da 

extrema pobreza; o surgimento de uma nova classe média; iniciava-se 

projetos para distribuição de renda e diminuição das desigualdades sociais, 

estendendo-se durante a primeira década e início da segunda década do 

século XXI.  

Entretanto problemas seculares continuavam atinentes à sociedade 

brasileira, marcas de uma sociedade escravocrata/patriarcal não se deixam 

cicatrizar de forma tão rápida; o racismo, machismo e a homofobia 

continuaram dando suas caras, a qualidade na educação pouco avançou, 

apesar do aumento do acesso ao ensino superior a educação básica ainda 

permanece sendo um grande gargalo, principalmente no que diz respeito a 

carreira de professor, hoje pouco atraente por conta dos baixos salários e 

das péssimas condições de trabalho. Marcado sob o arquétipo da casa 

grande e da senzala a distinção social ainda é bastante salutar na sociedade 

brasileira, fazendo com que setores privilegiados da classe média queiram 

manter seus status e os símbolos que os distinguem dos mais pobres, ao 

mesmo tempo, que a nova classe média tenta também de alguma forma 

manter e ostentar esses mesmos símbolos, em um jogo no qual busca ser 

aceita, ao mesmo tempo, que distingue-se das classes mais baixas de onde 

saiu.  

O mercado de trabalho não conseguiu acompanhar o entusiasmo dos 

brasileiros gerando vagas para emprego qualificado, a industrialização não 

avançou, pelo contrário, a última década marcou um processo de 
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desindustrialização do país, com empresas como a Ford, há mais de cem 

anos no país, anunciando o fechamento de suas fábricas em território 

brasileiro no ano de 2021. Se por um lado houve um crescimento da classe 

média, por outro lado essa mesma classe média começou a empobrecer, ter 

um diploma de curso superior já não significava melhores empregos; 

advogados e engenheiros estão cada vez mais virando motoristas de 

aplicativos; professores recebem míseros salários; concursos são cada vez 

mais raros, frustrando o sonho da estabilidade;a categoria médica que ainda 

goza de privilégios e reconhecimento social torna-se cada vez mais 

reacionária e aliada a extrema direita, numa clara tentativa de manter seu 

lugar a mesa da casa grande. O cenário social do Brasil é marcado por uma 

elite que pouco preocupa-se com o país, herdeira dos saqueadores coloniais 

europeus, veem no Brasil apenas uma possibilidade de enriquecimento; Uma 

classe média vestida na fantasia de elite, enxergando nos mais pobres 

apenas o outro que sinaliza a suas diferenças sociais, preocupada em 

manter o fosso de classe e ostentar os signos que mantém a sua fantasia 

atualizada.  

A educação formal, importante esfera para construção da democracia 

e fortalecimento das instituições republicanas, tem esse objetivo bastante 

comprometido no Brasil, isso por várias questões, que vão desde a formação 

dos professores, passando pelo descaso do poder público, até a forma pela 

qual a sociedade enxerga o papel das escolas e o papel social da educação.  

O poder público demonstra pouco ou nenhum interesse em mudar 

essa realidade, sendo bastante confortável para os políticos manterem a 

forma atual hegemônica de contratar os professores para as escolas 

públicas, através de contratos temporários que os mantém presos aos jogos 

de poder político local, conformando-se com os baixos salários e as más 

condições de trabalho nas escolas, impossibilitando que o exercício da 

atividade docente alcance seus principais objetivos; transmissão do 

conhecimento produzido pela humanidade, desenvolvimento de habilidades 

cognitivas, e prática cidadã.  

Já por parte da sociedade, prevalece a ideia no senso comum de que 

educação é uma possibilidade de ganhar dinheiro, e por mais que o nível de 

escolaridade esteja ligado a trabalhos com melhores remunerações, esse 
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não é o único objetivo da educação, talvez nem seja o principal, pois em 

sociedades instáveis como a brasileira, também é grande o número de 

pessoas com altos índices de escolaridades e salários que não 

correspondem ao tempo e esforço desprendidos na formação. Entretanto 

essa visão predominante coloca em segundo plano todos os outros objetivos 

da educação, fragilizando possibilidades da educação ser um processo de 

desenvolvimento pessoal, através de habilidades cognitivas, 

autoconhecimento, construção de relações saudáveis, produção de novos 

conhecimentos que levem a uma melhoria de vida, e fortalecimento de uma 

vivência cidadã e democrática.  

A educação no Brasil vem se tornando uma grande indústria voltada 

para concursos e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 

basta olharmos por exemplo os temas ligados a educação que são tratados 

em programas na imprensa. Ao término dos anos letivos emissoras de TV e 

rádio preenchem suas programações com conteúdos e dicas para os ENEM, 

(Em parceria com instituições provadas de ensino) como se todo o processo 

educativo se resumisse a realização de uma prova e essa prova significasse 

o único parâmetro para avaliar a qualidade da escolas e da educação.  

Já a indústria de concursos é movida por milhões de brasileiros que 

enxergam a educação apenas como um caminho para a estabilidade no 

serviço público, explorando uma perspectiva de vitória individual e deixando 

de lado a função pública que será desempenhada. É comum ouvirmos de 

estudantes universitários, principalmente de cursos como Direito, que 

escolheram aquela graduação para poder realizar concursos, com isso o 

próprio curso superior torna-se um espaço destinado a formação para 

realização de avaliações, ao invés de cumprir o objetivo de formar 

profissionais e cidadãos em constante desenvolvimento cognitivo e aptos 

para a boa convivência em sociedade.  

Ora, é difícil falar em democracia quando temos um sistema de 

educação que não prepara as pessoas para viverem a democracia e os 

valores republicanos. O sistema democrático é uma construção constante, 

nunca acabada, que necessita sempre das novas gerações para poder 

manter-se de forma plena. O desenho social do Brasil, com sua profunda 

desigualdade, disparidades no mercado de trabalho, preconceitos étnicos, 
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violência de gênero e outros problemas, opera justamente no caminho 

inverso da construção de uma sociedade efetivamente democrática.  

Nesse cenário não é espantoso a ascensão ao poder de políticos 

populistas, que ao contrário do que muitos pensam a respeito da postura 

desses políticos, eles não enganam partes significativas da população em 

benefício próprio, mas sim manipulam as representações de mundo, desejos 

e afetos do povo, personificando no poder o modus de vida daqueles que os 

apoiam.  

Portanto, defendemos que políticos autoritários como Bolsonaro, sem 

respeito aos ritos democráticos e republicanos, não chegam ao poder por 

terem dissimulado suas intenções, ocorre justamente o inverso, chegam sim 

ao poder por terem sido bastantes claros naquilo que pretendiam fazer, por 

colocar em risco as instituições da república, por não terem apreço pela 

democracia, encontrando uma massa da população sedenta por 

transformações sociais, sabendo que algo deve ser mudado e descrente da 

própria democracia, república e disputas políticas. Por não viver a 

democracia de uma forma plena e não ter uma educação que forme 

cidadãos, estando inseridos em um mar de desigualdades, o brasileiro 

comum não vê em Bolsonaro uma ameaça a sua vida, afinal de contas sua 

vida sempre esteve ameaçada. Nesse contexto Bolsonaro tornou-se o herói e 

salvador de milhares de brasileiros, pois pra que defender a democracia e a 

república, se estas nunca de fato os fizeram viver como queriam?  

A esquerda brasileira que sempre foi crítica das democracias liberais, 

da social democracia e do stablishement político, após três mandatos 

presidenciais do PT, com um quarto sendo interrompido por um golpe 

parlamentar, passou a ser vista como representante do sistema, criando uma 

militância formada principalmente nas universidades, que passou a ter outros 

anseios que não mais o da grande massa da população brasileira. Problemas 

históricos do Brasil como racismo e questões de gênero, passaram a ser 

tratados em uma perspectiva mais cultural do que social, criou-se uma 

estética da esquerda que consiste no consumo de bens culturais como 

filmes, música, literatura etc.  

Política é também mobilização de afetos, diante do 

descontentamento social brasileiro, seja das classes mais pobres que nunca 
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se sentiram confortáveis por conta da desigualdade brasileira,seja da nova 

classe média que não queria voltar alguns degraus na divisão de classes, ou 

por uma classe média formada por empresários que já não se viam mais tão 

exclusivos na sua condição social, ou por profissionais que diante de um 

novo mercado de trabalho já não tinham as mesmas garantias de antes, 

como advogados e engenheiros cada vez mais tendo oportunidades 

escassas, bem como a mercantilização da medicina fazendo com que 

médicos, apesar de ainda terem grandes privilégios, sintam-se ameaçados 

por uma crescente proletarização das suas profissões, evidente com a vinda 

de profissionais de outros países como Cuba, quebrando a elitização da 

profissão, também com o surgimento de novos cursos de medicina no interior 

do país, trazendo a possibilidade de aumento na quantidade de profissionais, 

além da elite brasileira de origem colonial que não possui nenhum interesse 

em ter um país desenvolvido, já que as terras brasileiras continuam existindo 

apenas para multiplicar suas riquezas, ou de setores religiosos 

conservadores, que veem no seu modo de vida um sentido para existir, e 

qualquer outra forma contrária a esse modo de vida como uma ameaça, 

Bolsonaro conseguiu de alguma forma mobilizar esses diferentes grupos, 

conseguiu se colocar como um defensor dos interesses de todos esses 

setores que se viram ameaçados diante das transformações que estão 

ocorrendo na sociedade desde o final do século XX e início do XXI.  
 

NO MEIO DO CAMINHO HAVIA UMA ELEIÇÃO.  
 

Com a inédita situação de estarmos vivenciando uma pandemia, com 

um governo federal marcado pelo descaso e a negação de tudo que está 

acontecendo, além de inoperável diante dos problemas sociais e econômicos 

que se intensificaram, 2020 ainda haveria de ser marcado pela realização de 

eleições municipais.  

A tensão de vários setores da sociedade em relação as atitudes 

antirrepublicanas e antidemocráticas do governo federal, fez com que as 

eleições de 2020 ganhassem um caráter preliminar para as eleições de 2022, 

tornando-se quase impossível parar pra pensar em 2020 sem que o 

pensamento corresse até as futuras eleições presidenciais. O desempenho 
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dos partidos e de determinados políticos nas eleições municipais passou a 

ser visto como um balizador para o que poderia estar por vir no futuro.  

De um lado os candidatos apoiados por Bolsonaro tiveram um pífio 

desempenho, alertando para uma possível perda de popularidade do 

presidente. Por outro lado os partidos de esquerda também não conseguiram 

grandes proezas, apesar do bom desempenho de determinados candidatos, 

como Guilherme Boulos (PSOL), em São Paulo, e Manuela D’Avila (PCdoB) 

em Porto Alegre.  

Ao término de 2020 os partidos que sairiam mais fortalecidos das 

eleições municipais foram os de centro e centro direita, em sua grande parte 

fazendo uma certa oposição a Bolsonaro, apesar de alguns terem o apoiado 

durante as eleições de 2018. O eixo da política nacional parece ter se 

reorientado, apesar de ainda ser cedo para fazer previsões futuras, bem 

como crer que Bolsonaro não será reeleito por não ter conseguido êxito com 

os candidatos por ele apoiado.  

A esquerda é que terminou 2020 se afastando cada vez mais do 

poder e com um discurso que também a distancia da maior parte da 

população brasileira. A ida de Guilherme Boulos ao segundo turno na 

principal cidade do país, pode significar o surgimento de uma nova liderança 

no campo da esquerda, e que apesar das últimas derrotas, a esquerda ainda 

tem a simpatia de parte significativa do eleitorado. Entretanto o desempenho 

no segundo turno e a derrota para Bruno Covas, sinaliza também que existe 

um teto de popularidade que a esquerda vem tendo dificuldades em 

ultrapassar.  

A política nos últimos anos passou a ter como palco principal de 

disputas as redes sociais, intensificando o engajamento dos militantes 

partidários e fazendo com que políticos tivessem um diálogo mais próximo 

com seus eleitores. Umas das consequências desse fenômeno foi produzir o 

que convencionou-se chamar de bolha, ou seja, pessoas falando para os 

mesmos grupos, produzindo engajamento, porém não conseguindo atingir 

quem pensa diferente, impossibilitando a existência de um diálogo e a 

construção de um espaço público de debate, onde as divergências fazem 

parte do funcionamento pleno da democracia.  
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Ora, sem esse espaço público de debate, a esquerda pautada em um 

discurso acadêmico, defendendo pautas antipopulares, como 

descriminalização do aborto e das drogas, além da crítica aos costumes 

culturais, vem cada vez mais distanciando-se dos interesses primeiros das 

classes mais populares; segurança pública, estabilidade no trabalho, moradia 

digna, estrutura de lazer nas cidades. Já a extrema direita, reforçando o 

senso comum, como produto desse, consegue mobilizar os afetos das 

classes trabalhadoras e de grupos que por algum motivo sentem-se 

ameaçados diante das transformações sociais, fazendo com que as pessoas 

sintam-se mais representadas por candidaturas de direita do que de 

esquerda. A esquerda construiu pra si nos últimos anos uma imagem de lutas 

no campo identitário, enquanto a massa da população brasileira coloca em 

primeiro plano questões sociais e econômicas como objetivos a serem 

alcançados.  

As eleições municipais em Caruaru-PE, é um bom exemplo de como 

vem se desenhando os embates políticos no Brasil. A atual prefeita Raquel 

Lyra (PSDB) conseguiu a reeleição ainda no primeiro turno, com uma ampla 

margem de votos para o segundo colocado. Além da aprovação popular da 

prefeita, que cremos ser resultado principal de uma administração que 

priorizou a realização de obras na cidade e a construção de espaços de lazer 

na periferia, o bom desempenho vem também atrelado a incapacidade de 

organização da oposição, principalmente dos partidos de esquerda.  

O segundo colocado nas eleições municipais de Caruaru, não por 

acaso foi um candidato ligado ao bolsonarismo, delegado Lessa (PP), 

atualmente deputado estadual, com forte apelo entre os eleitores 

conservadores; protestantes e católicos, defendendo políticas federais como 

a não realização de lockdowns para barrar a propagação do corona vírus, 

bem como com um discurso punitivista na área de segurança pública, o que 

geralmente encontra bons ecos no senso comum.  

Já os partidos de esquerda em Caruaru, como PT, PCdoB, PSB, 

PSOL, PDT, UP, obtiveram um péssimo desempenho nas eleições, com 

pouca representatividade no legislativo e sem conseguir pautar o debate ou 

de alguma forma ameaçar a popularidade da prefeita.  



- 421 - 
 

Analisando especificamente o desempenho do PT, por ser esse o 

maior partido de esquerda no Brasil, fica evidente em Caruaru como as 

bases do partido estão distante dos anseios da população. O candidato do 

partido a prefeito, Marcelo Rodrigues, apesar de já ter um trajetória dentro da 

política, era um grande desconhecido da maior parte da população. Ora, se o 

PT tivesse de fato um projeto político para governar Caruaru, o mínimo que 

poderia ser feito era um trabalho anterior as eleições para que o seu 

candidato pudesse ficar mais conhecido entre os caruaruenses, e não 

colocar alguém que caísse de paraquedas para disputar uma eleição 

majoritária. O fraco desempenho do PT na corrida à prefeitura, acabou por 

resultar em um fraco desempenho do partido também para a câmara de 

vereadores, não conseguindo eleger nenhum representante e perdendo a 

única vaga que tinha. Portanto, o Partido dos trabalhadores em Caruaru, está 

longe de ter uma boa representatividade entre os trabalhadores, conseguindo 

inserção ainda em alguns movimentos sociais, como o MST, que também é 

um movimento isolado do restante da sociedade, ou então junto a uma 

classe média de esquerda, que pautando as disputas políticas a partir de 

uma agenda cultural, caminha no sentido de distanciar o partido das bases 

populares.  

Um grande paradoxo que se coloca em Caruaru, é que muitas das 

pautas que fazem parte da agenda dos partidos tradicionais de esquerda, 

ganharam legitimidade junto a população local a partir de partidos de centro e 

centro direita. Caruaru tem hoje a sua maior representatividade feminina na 

Câmara legislativa, mas nenhuma das mulheres eleitas está em um partido 

de esquerda, entretanto em seus discursos e no histórico de algumas está 

presente luta por avanços sociais, Direitos Humanos e Direito das mulheres, 

o que levou parcelas da sociedade que tem um pensamento progressista a 

apoiar esses projetos políticos, em detrimento dos partidos da esquerda 

tradicional, perdidos sem projetos, sem diálogos com a sociedade e sem 

conseguir abrir espaço para nomes progressistas da cidade que poderiam ter 

bom desempenho eleitoral.  

Ficando em primeiro lugar na corrida para a câmara de vereadores, a 

então candidata Perpétua Dantas (PSDB), recebeu críticas tanto na extrema 

direita, que tentou construir uma imagem de que ela representaria um 
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segmento do feminismo que ameaça os valores tradicionais da sociedade, 

mas também por parte da extrema esquerda, a acusando de traidora dos 

movimentos sociais por lançar-se candidata pelo PSDB. Apesar do fogo 

cruzado, nem a imagem de feminista radical nem de traidora prevaleceu 

diante do eleitorado, fazendo com que Perpétua fosse a mais votada dentre 

todos os candidatos, e levando muitas mulheres a sentirem-se representadas 

por ela, vendo uma real possibilidade da efetivação de políticas públicas para 

as mulheres na cidade.  

Situação parecida ocorre com a própria prefeita Raquel Lyra, também 

sob fogo cruzado da extrema direita e da extrema esquerda local, a prefeita 

consegue sobressair-se junto a população, destacando-se pela 

representatividade feminina e conseguindo avançar inclusive em algumas 

pautas progressistas, que os partidos de esquerda por mais que se coloquem 

como representantes genuínos dessas pautas, não conseguem avançar.  

A eleição em Caruaru, principalmente levando em consideração o 

desempenho de candidatas mulheres, em especial Perpétua Dantas e 

Raquel Lyra, ambas do PSDB, mostrou uma possibilidade de diálogo em 

meio a um cenário de extremismo, sinalizando um exemplo que poderia vir a 

ser seguido a nível nacional, na busca por criar uma frente ampla que venha 

a derrotar Bolsonaro em 2022.  

Ou seja, a impressão que fica, é a de que a esquerda brasileira e 

alguns movimentos sociais, esbarram em falta de estratégia política e uma 

consequente desconexão com os anseios populares, ao priorizar o 

engajamento dos seus militantes nas redes sociais vem perdendo de vista o 

diálogo com partes mais amplas da sociedade, fazendo com que até pautas 

que são estruturantes da esquerda atual, como as lutas de gênero, sejam 

melhores reconhecidas pela população em partidos de centro e centro direita, 

do que nos partidos da esquerda, que transformaram essas lutas em uma 

agenda identitáriasegregadora.  

A esquerda brasileira esbarra em um problema de estética, entendida 

aqui como a forma pela qual se mostra, fazendo com que a massa da 

população não se sinta representada pelos militantes e políticos que surgiram 

na última década, o que de alguma forma explica porque Lula ainda tem 

ampla aceitação entre as massas, pois tá mais próximo do povo identificar-se 
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com um operário que toma cachaça, do que com um professor universitário 

como Fernando Haddad, tomando vinho importado e tocando guitarra na 

avenida paulista.  
 

O FINAL É O INÍCIO DE UMA OUTRA DÉCADA 
 

O ano de 2021 marca o início de uma nova década, uma década que 

nasce sob a turbulência de um mundo em transformação, nas interfaces da 

desconstrução de uma realidade que parece ter chegado ao seu limite. 

Avizinhasse um período de profundas disputas, traumas sociais não 

resolvidos, previsões de hecatombes climáticas, aumento da desigualdade 

social. Ao mesmo tempo atingimos um desenvolvimento tecnológico até 

então sem precedentes, diante de um oceano em efusão a política é o 

timoneiro que guia a nau dos povos para um porto seguro, ou para um 

naufrágio, a depender do capitão.  

Atores sociais um tanto quanto esquecidos voltam a reivindicar um 

espaço nos debates públicos, conservadores que muitas vezes defendem um 

tipo de sociedade que beira o pré iluminismo, monarquistas esperando quem 

sabe que as lendas lusitanas se cumpram e D. Sebastião retorne, dessa vez 

pra governar o Brasil, são cada vez mais fáceis de serem encontrados, 

vagando inclusive pelos becos do poder em Brasília.  

A democracia, como a entendemos a partir do modelo social-

democrático, bem como o sistema republicano, principalmente este último, 

são atacados constantemente, sistemas eleitorais como o norte americano e 

o brasileiro, são contestados pelos seus maiores representantes, os 

presidentes Donald Trump e Jair Bolsonaro, respectivamente, sistema esse 

pelo qual foram eleitos e que legitimou os seus governos. Entre arroubos 

autoritários e devaneios golpistas, o presidente brasileiro vez por outra 

ameaça a ordem democrática republicana com o uso das forças armadas, 

mesmo que isso esteja longe de acontecer, o simples fato de ser invocado 

pelo presidente já aponta para a situação atual na qual estamos inseridos.  

Um dos nossos maiores desafios nos anos seguintes será fortalecer 

a democracia, radicalizar o sistema democrático e fazer com que de fato 

todas as pessoas possam ter direitos garantidos e exercidos de forma plena, 
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fazendo com que a democracia não seja apenas discurso, retórica, sem 

incluir os pobres. Durante o século XX avançamos na consolidação das 

instituições democráticas por todo o mundo, avançamos na luta por direitos e 

construímos a possibilidade de uma sociedade melhor, porém não 

conseguimos construir uma sociedade igualitária, milhões de pessoas 

passam fome em todo o mundo, a pandemia e a crise econômica da última 

década só aumentaram essa desigualdade, apesar da riqueza existente no 

mundo estar em um nível no qual todos poderiam viver com dignidade, a sua 

concentração nas mão de poucos poderosos impossibilita isso.  

A educação é cada vez mais um bem necessário para construção de 

uma sociedade melhor e de uma convivência política melhor; o combate as 

fakes News, por exemplo, que tanto ameaçam a construção de uma opinião 

pública consciente, passa por uma educação de qualidade, uma educação 

crítica, que não seja apenas o cumprimento de carga horário nos bancos 

escolares e universitários, ou apenas a formação para o mercado de 

trabalho, mas que seja uma educação que cumpra seu papel de formar 

cidadãos, formar pessoas para viver em sociedade e construir caminhos de 

respeito as diferenças e pluralidades.  

Portanto defender a democracia e os valores republicanos, passa 

antes de tudo por promover inclusão social, não adianta ter uma democracia 

de fachada, com apenas uma parcela da população podendo exercer direitos 

e ter uma vida justa; democracia é um regime político de todos, e enquanto 

não for exercida por todos, não existirá democracia para ninguém, no 

máximo haverá privilégios para alguns.  
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CAPÍTULO 22 
 

SOCIEDADE DISCIPLINAR EM MICHEL 

FOUCAULT E A PRISÃO BRASILEIRA65 
 

Ana Maria de Barros66 

Maria Perpétua Socorro Dantas67 

Andrezza Maria Barros Dantas68  
 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é fruto das discussões iniciadas no Programa de Pós-

graduação em Ciência Política da UFPE, a partir dos elementos trazidos pelo 

Professor Professor Luciano Oliveira que nos chamava a atenção para os 

aspectos particulares da realidade brasileira que impedia aplicar o conceito 

de sociedade disciplinar de Michel Foucault sem maiores cuidados para a 

nossa realidade, em particular nos estudos sobre Sistema Penitenciário. É 

um trabalho que tem como objetivo discutir a dificuldade em aplicar o 

conceito de sociedade disciplinar de Michel Foucault a análise do sistema 

penitenciário brasileiro. Partimos da necessidade de se compreender a 

grande contribuição de Michel Foucault aos estudos das variadas formas de 

violações presentes na realidade das prisões, da sua percepção do fracasso 

do projeto iluminista que acreditava ser a prisão o espaço de recuperação 

social dos delinqüentes. Para ele, tal percepção se consolidará com o 

                                                           
65 Artigo realizado pelas autoras a partir das reflexões da disciplina Democracia e Direitos 
Humanos no Programa de Pós graduação em Ciência política, a partir das questões trazidas 
pelo Prof. Dr. Luciano Oliveira e que a partir da pesquisa bibliográfica trazemos neste 
momento para compor este texto.  
66 Doutora em Ciência Política (UFPE), Professora Associada 2 da UFPE (CAA – UFPE), 
Professora do Programa de Pós- Graduação em Direitos Humanos (PPGDH – CAC- UFPE), 
Coordenadora do Laboratório de Geografia e História (CAA – UFPE), Vice- líder do grupo de 
Pesquisa: Educação, Inclusão Social e direitos Humanos – UFPE/CNPq.     
67 - Mestre em Ciência Política, Advogada, Professora da ASCES/UNITA, Coordenadora do 
Programa de Adoção Jurídica de Cidadãos Presos da ASCES/ UNITA desde 2001, 
Vereadora de Caruaru. 
68 - Mestranda em Direitos Humanos (PPGDH – UFPE), Pós Gradução em Ciência Política 
(UCAM) e Advogada.  
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discurso proferido pela ciência e pelo Estado liberal sobre as instituições e os 

corpos dos indivíduos aumentando a sua utilidade e docilidade na sociedade 

industrial, Foucault (1977) 

O discurso da ciência e do liberalismo impôs a cada indivíduo um 

lugar e um papel social, no espaço / tempo vivido de acordo com a sua 

utilidade. Este papel será definido, e o enquadramento ocorrerá por um 

processo de ‘adestramento’, determinando a cada um seu lugar neste espaço 

/ tempo. Esse enquadramento ou ‘adestramento’ contará com a ação das 

instituições disciplinares, essenciais ao bom funcionamento das sociedades, 

sendo a vigilância e na disciplina os dispositivos que possibilitarão inserir 

cada um no seu lugar, e no papel determinado onde deve desenvolver as 

suas relações sociais (escola, quartel, manicômio, hospital, prisão). Ou 

melhor, que se enquadre no papel que o liberalismo e o discurso científico 

lhes reservam. 

Em Vigiar e Punir. A História da Violência nas Prisões, Michel 

Foucault realiza uma crítica fecunda ao modelo disciplinar, enxerga - o como 

adestrador, manipulador, e castrador das liberdades individuais e coletivas. 

Reflete que a sociedade ocidental assumiu a partir do século XIX o sistema 

parlamentar e representativo, garantindo um sistema de direitos e princípios 

igualitários, mas, manteve subjacente, um “subsolo” de pequenos poderes, 

uma rede de micropoderes que mantém a desigualdade e a dominação que  

sustentam as relações sociais. 
 

É preciso que o tempo dos homens seja oferecido ao aparelho de 
produção (...) o tempo dos homens é colocado no mercado, oferecido aos 
que querem comprar em troca de um salário; é preciso, por outro lado, 
que este tempo seja transformado  em tempo de trabalho (FOUCAULT, 
1984, p.93-94). 

 

A racionalização do processo industrial exige um novo homem, mais 

disciplinado e obediente, cumpridor de regras e normas, adequado as 

relações de trabalho, capaz de cumprir ordens e rituais mecanicamente. 

Cidadãos com hábitos mais refinados, convencidos do seu papel social. 

Nesse tipo de sociedade, a prisão tem um papel importante e insubstituível. A 

industrialização trouxe a necessidade de abundante mão – de – obra, e a 
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prisão deve transformar indivíduos ociosos em população trabalhadora e 

disciplinada.  
 

A PRISÃO: UMA INSTITUIÇÃO DISCIPLINAR.  
 

A prisão passou a ser considerada na passagem do século XVIII para 

o século XIX a pena das sociedades civilizadas. Anteriormente, a prisão tinha 

a função de garantir a presença do suspeito ou do condenado à presença do 

juiz para a execução da sua pena. A mudança do seu estatuto jurídico 

corresponde aos valores implícitos nas revoluções burguesas, no qual a 

perda da liberdade se constitui no maior castigo para o cidadão. 

A prisão é uma “ forma – salário” de reparação, devendo o 

condenado perceber que mais que a vítima lesou a sociedade inteira. A 

contabilização da pena leva em conta à variável tempo: dias, meses, anos, 

de acordo com a duração prevista para o delito cometido. O condenado 

passa a ter uma dívida com a sociedade calculada em tempo de reclusão, 

Foucault (1984). 

A prisão liberal foi projetada como uma empresa de modificação de 

indivíduos, mas também, as oficinas, as escolas e os quartéis.  Estas 

instituições disciplinares possuem como objetivo a manutenção das 

estruturas sociais a partir de um conjunto de dispositivos disciplinares pelo 

cumprimento de normas  de conduta bem determinadas, apesar de não 

excluir a força que  não será seu dispositivo primordial. 

Para o cumprimento dessa normalização social, do que é bom ou 

ruim, normal ou ‘anormal’ para a sociedade, as técnicas e as ciências 

cumpriram seu papel: Sociólogos, pedagogos, psicólogos, psiquiatras, entre 

outros profissionais, ajudaram a estabelecer os comportamentos aceitáveis, 

os padrões considerados racionais, civilizados, que devem ser seguidos por 

todos que desejam ser “normais”. Se comportar fora do que este discurso 

aponta como bom e normal é “anormal”, quem não se enquadra no padrão 

estabelecido está à margem da sociedade. 

A prisão mostra com clareza os meios pelos quais ocorre a 

normalização social. A mudança da conduta dos condenados se operará pela 

intervenção sobre o seu corpo: treiná-lo, torná-lo obediente, submisso, dócil e 
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útil. Seu enquadramento no espaço / territorialidade/ tempo, estão 

regulamentados de acordo com o que a instituição prisional determina. As 

atitudes são registradas e anotadas. A disciplina se encontra marcada em 

todos os ritos da vida carcerária. Os novos comportamentos são buscados 

através de um sistema de vigilância, punição e recompensas. No entanto, 

este projeto de transformação dos condenados fracassou. A prisão serviu 

para afundá-los ainda mais na criminalidade. 
 

O que é fascinante nas prisões  é que nelas  o poder não se esconde, 
não se mascara cinicamente, se mostra como tirania levada aos mais 
ínfimos detalhes, e, ao mesmo tempo, é puro, inteiramente “justificado”, 
visto que pode inteiramente se formular no interior de uma moral que 
serve de adorno ao seu exercício; sua tirania brutal aparece então como 
dominação serena do bem sobre o mal, da ordem sobre a desordem. 
(FOUCAULT, 1979, P. 72-73) 

 

Nas prisões a ordem é garantida pela segurança e pela disciplina, e é 

em torno delas que gira a administração prisional e a vida no cárcere. Esse 

sistema de disciplina possui também dispositivos relacionados a um sistema 

de castigos e recompensas. Esses dispositivos disciplinares possibilitaram o 

surgimento de um outro modelo de sociedade à margem das leis e das 

disciplinas impostas pelo discurso e pela administração estatal: os 

prisioneiros criaram um sistema próprio de interação social e de poder, uma 

espécie de sociedade paralela, que se torna visível em prisões de grande 

porte, com uma própria divisão social do trabalho, hierarquia, código de ética 

com sistema de punições e prêmios. O que revela que o prisioneiro tem um 

discurso sobre a prisão, não reconhecido como verdadeiro, marginalizado, 

mas que funciona no seu micro espaço, em sua territorialidade específica e 

que determina outras formas de relações de poder. É uma sociedade que 

possui linguagem própria. O desconhecimento deste funcionamento, dos 

seus códigos de organização garante a sua existência e representa uma 

forma de resistência ao modelo disciplinar. Essa sociedade marginal possui 

uma subcultura impermeável, mostra que o mundo da prisão não se abre às 

influências externas. 

Nesse sentido, a prisão é parte de uma estratégia econômica e 

política da sociedade liberal, pois, antes da sociedade industrial a sociedade 
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conviveu sempre com uma certa tolerância com a delinquência. Mas a partir 

do momento em que estes grupos começaram a ter acesso a riqueza: 

matérias – primas, máquinas e demais instrumentos, tornou-se necessário 

protegê-las. Os delinqüentes tornam-se perigosos para os ricos, mas também 

para os pobres.  Mostra-se uma diferença radical entre o bandido e o cidadão 

honesto. No tocante a esta diferenciação, a literatura policial cumpriu papel 

essencial: os meios de comunicação passaram a valorizar demasiadamente 

as notícias de violência criminal.  

As reflexões de Michel Foucault contribuíram para ampliação do 

debate sobre as mudanças nas relações prisionais, estimulando a militância 

em direitos humanos a descortinar o submundo das violações no sistema 

penitenciário mundial. É necessário reconhecer que as suas idéias 

impulsionaram muitas reformas na mentalidade de gerenciamento prisional e 

das políticas de segurança voltadas para as prisões, provocando um amplo 

debate sobre o respeito aos direitos dos reclusos.Mesmo que Foucault não 

acreditasse na prisão como instituição disciplinar e nas reformas que viessem 

a ocorrer no seu interior no sentido da sua humanização. Para Foucault a 

prisão do projeto de modernidade tornou-se um fracasso, e sua função de 

ressocializadora impossível de ser cumprida. Ao passo que a sua função é 

mesmo marginalizar, marcar o prisioneiro, afundando-o no universo da 

delinqüência. 
 

A SOCIEDADE DISCIPLINAR E A PRISÃO BRASILEIRA 
 

As reflexões de Foucault sobre a sociedade disciplinar estão ligadas 

à realidade da sociedade européia, a grande difusão da sua obra, 

principalmente Vigiar e Punir. A História da Violência nas Prisões, provocou 

uma explosão dês estudos e adeptos da sua obra e variados pesquisadores 

no mundo, em particular no Brasil, transplantam sem maiores preocupações 

para as suas realidade culturais, sociais e políticas os conceitos 

desenvolvidos a partir da realidade européia. Tornou-se impossível escrever 

sobre sistema penitenciário no ocidente sem fazer referência a sua obra. 

A sociedade disciplinar foi acompanhada na Europa de um amplo 

processo de industrialização, do fervilhar do desenvolvimento intelectual e 
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tecnológico, que associados puderam fazer inúmeras mudanças nos 

comportamentos dos grupos populacionais: através das mudanças nos 

costumes, da introdução da etiqueta como instrumento de construção da 

cidadania, Elias (1994), ou mesmo da coerção produzida pelas exigências do 

mercado de trabalho, das leis, do perigo de ser marginalizado, ao não se 

enquadrar na s exigências que sociedade e mercado faziam. 

Nesse tipo de sociedade a resposta dos indivíduos a sociedade 

disciplinar se dá em forma de consenso, o sujeito ‘adestrado’ responde de 

forma submissa e obediente ao modelo por desejar se integrar e ser incluído 

neste projeto de civilização. 
 

Tratar os ‘leprosos’ como ‘pestilentos’, projetar recortes finos da disciplina 
sobre o espaço confuso do internamento, trabalhá-lo com métodos de 
repartição analítica do poder, individualizar os excluídos, mas utilizar 
processos de individualização para marcar as exclusões – isso é o que 
foi regularmente realizado pelo poder disciplinar desde o começo do 
século XIX: O asilo psiquiátrico, a penitenciária, a casa de correção, o 
estabelecimento  de educação vigiada, e por um lado os hospitais, de um 
modo geral todas as instâncias  de controle individual funcional num 
duplo modo: o da divisão binária e da marcação ( louco – não louco; 
perigoso – inofensivo; normal – anormal ) (FOUCAULT, 1977, p. 176). 

 

Foucault demonstra a partir da proposta do panóptico de Bentham 

que o modelo de sociedade disciplinar nas prisões é perceptível na 

elaboração da sua arquitetura, sua racionalidade e os efeitos que deverá 

operar sobre o prisioneiro. Se as masmorras escondiam e retiravam da luz os 

prisioneiros, a nova arquitetura ao contrário, deve garantir a sua visibilidade. 

Esta visibilidade reduz os perigos de complôs, rebeliões, fugas ou 

comunicação entre detentos que facilitam a proliferação do crime.  

 
Daí o efeito mais importante do panóptico: induzir no detento um estado 
consciente e permanente de visibilidade que assegura o funcionamento 
automático do poder. Fazer com que a vigilância seja permanente em 
seus efeitos, mesmo se é descontínua em sua ação (FOUCAULT, 1977, 
p. 179). 
 

Como efeito psicológico o prisioneiro se sente vigiado e este poder 

de vigilância, segundo Bentham é visível e inverificável. “O panóptico é uma 

máquina de dissociar o par ver – ser visto; no anel periférico, se é totalmente 
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visto, sem nunca ver; na torre central, vê – se tudo sem nunca ser visto”. 

(FOUCAULT, 1977, p. 179). 

O estudo da prisão no Brasil nos obriga a perceber que não nos 

enquadramos em um modelo de sociedade disciplinar como o define 

Foucault para a realidade européia. As dificuldades de aplicação do conceito 

de sociedade disciplinar às nossas prisões nos Brasil se justifica por razões 

que tornam a sociedade brasileira uma sociedade singular. 

A sociedade brasileira, em seu desenvolvimento histórico, da 

passagem da colônia ao Império, ou do Império a República, não passou por 

um corte profundo que limitasse o domínio das relações da esfera privada 

sobre a esfera pública. Muitos hábitos e costumes licenciosos estão 

presentes na nossa vida social, Holanda (1988). Sendo assim, o famoso 

‘jeitinho brasileiro’, a corrupção dos agentes do Estado ou da população civil, 

como também, a dificuldade de cumprir os rituais; respeitar a burocracia; a 

hierarquia; são elementos da nossa vida cotidiana que se reproduzem nas 

prisões e que nos ajudam a compreender que não formamos uma sociedade 

disciplinar nos moldes definidos por Foucault.  

A prisão brasileira fere as normas nacionais e internacionais de 

respeito aos direitos humanos, seu espaço favorece a organização e difusão 

de organizações criminosas, algumas que do interior das prisões controlam o 

crime organizado no país. Ao contrário, do que previa o panóptico de 

Bentham, facilita o contato entre prisioneiros. Reúne criminosos que 

cometeram variados delitos na mesma territiorialidade, espaço que reúne 

criminosos comuns, guardas e policiais corruptos, facilitando assassinatos, 

tráfico de drogas e de influência, contrabando, fugas e rebeliões.  

O ambiente prisional no Brasil não é o da submissão é um espaço de 

confinamento e de extrema violência. A violência transformada na linguagem 

que mais oferece visibilidade ao prisioneiro, que lhe garante espaço na mídia, 

basta que se observe como são comuns assassinatos entre os detentos em 

rebeliões, e as mortes usadas como forma de pressionar o Estado para 

atender as reivindicações69. 

                                                           
69 - Relatórios anuais de organizações como a Anistia Internacional, Comissão Interamerica 
de Direitos Humanos, Human Rights Watch, Justiça Global entre outros, apontam as 
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Se tomarmos como referência os dados fornecidos pelo Governo 

Brasileiro Brasil (2020)70, o Brasil 678.506 estão presos, sem monitoramento 

eletrônico, 51.897 com monitoramento, 23.563 de Patronato e 5.552 estão 

sob tutela das Polícias Judiciárias, Batalhões de Polícias e Bombeiros 

Militares. 

 Os dados fornecidos pelo censo penitenciário nos ajudam a 

perceber alguns problemas estruturais da prisão brasileira: superlotação, 

reincidência na faixa de 80% com um déficit de vagas á época de 72.514 

vagas nos sistemas estaduais.  Sendo que 61,4% cumpriam pena em 

penitenciárias ou presídios estaduais e 38,6% estavam em distritos policiais 

ou em outros estabelecimentos provisórios, em condições desumanas, sem 

acesso a saúde, educação ou trabalho e com pouca segurança. Tal realidade 

facilita o contato de variados tipos de criminosos, fortalece o clima de tensão 

e violência, favorece a existência de fugas e motins e a proliferação de 

doenças entre os detentos como AIDS e tuberculose. Para o ILANUD o maior 

problema do sistema penitenciário é a opção exclusiva da pena de prisão.71 

Compreendendo que o não enfrentamento dos problemas das prisões 

brasileiras, passa por reconhecermos que possuímos prisões violentas, 

promíscuas e superlotadas, e ficarmos inertes frente a esta situação. Sem 

discutirmos tais problemas, contribuímos para aumentar a reincidência e 

devolveremos a sociedade indivíduos mais violentos depois do 

encarceramento. È importante observar que a ausência de informação sobre 

a situação dos prisioneiros é um indicativo da invisibilidade deles para a 

elaboração de políticas públicas que os incluam. 

Além da violência entre os presos no Brasil, outra questão que 

dificulta o enquadramento da prisão nacional no conceito de sociedade 

disciplinar é a corrupção de agentes do Estado. Dentro das prisões muitas 

situações podem ser negociadas: fugas, assassinatos, encontros conjugais, 

                                                                                                                                        
condições de insalubridade das prisões brasileiras, como também, as mais diversas práticas 
de violações em cadeias públicas, delegacias, penitenciárias e presídios.      
70 DEPEN – 2020. Disponível em: www.mj.gov.br/depen/censo95ªhtm. Acesso em: 
18/04/2021. 
71 Disponível em: www.conjunturacriminal.com.br/artigos/ilanud/oesp1.htm. acesso em: 
10/10/2016 
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seqüestros, prostituição, assaltos, tráfico de drogas, contrabando de 

celulares, tráfico de influência, entre outros comportamentos criminosos72.  
 

O submundo da corrupção policial tem suas regras. È preciso conhecê-lo 
para combater a corrupção e a brutalidade e o crime nas polícias. Antes 
de mais nada, é preciso Ter sempre presente que há muita gente 
decente nas polícias (...) Nessa zona sombria, que envolve bandidos 
uniformizados e a rapaziada que se deixa perverter, há gradações e 
distinções enormes. Há, por exemplo, os policiais especializados nos 
negócios da prostituição, que conhecem bem o métier, avaliam com faro 
profissional o mercado e investem em saunas, boates e hotéis de alta 
rotatividade. Muitos atuam no campo da segurança privada, 
aproveitando-se ilegalmente de sua patente, de sua carteira, de seus 
privilégios e contatos, subcontratando e explorando seus subordinados 
nas corporações, abstendo-se das responsabilidades trabalhistas e 
éticas. Há os que operam nos ferros – velhos, desmonte de carros, e 
empresas de recuperação de roubados. Outros vendem seus serviços a 
interessados na execução de desafetos. Outros vivem dos acertos com 
traficantes, negociando armas, drogas, vida e liberdade (SOARES, 2000, 
p. 33). 

 

As relações entre os agentes do Estado e os prisioneiros também 

segue a lógica da cultura brasileira tão discutida por Sérgio Buarque de 

Holanda e Roberto da Mata: As relações pessoais irão se sobrepor às 

relações institucionais e formais, possibilitando a quebra da formalidade, e a 

concessão de benefícios que favorecem comportamentos pouco 

recomendáveis e corruptos. A licenciosidade da vida cotidiana, o “jeitinho”, o 

tráfico de influência ocupam espaços importantes, determinando quem ocupa 

a melhor cela, quem é transferido, quem recebe concessão para trabalhar, 

para terá encontro conjugal, etc.      

                                                           
72 - AMNESTY INTERNATION PUBLICATIONS. Eles nos Tratam Como Animais. Tortura e 
Maus – Tratos no Brasil. Publicado no Brasil, outubro de 2001, p. 56    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Na Europa a Revolução industrial e as necessidades urgentes da 

burguesia provocaram uma articulação desses modelos disciplinares pela 

necessidade de mão – de – obra. Como fazer funcionar as indústrias com 

aquele contingente de pessoas embrutecidas e indisciplinadas? Era 

necessário adaptar este homem às novas exigências, o que passava por 

mudar seus hábitos e costumes, fazê-los respeitar os horários das fábricas, 

das escolas, dos quartéis. Esse disciplinamento da população européia, 

reduzia drasticamente o seu tempo livre, criando uma rotina em que o 

cidadão se obrigava a cumprir regras, respeitar leis e aceitar comandos. A 

prisão tornou-se o lugar dos vagabundos, dos desocupados e a carteira de 

trabalho o instrumento que conferia o estatuto da cidadania que diferenciava 

o trabalhador do desocupado e do marginal. Não trabalhar era se inscrever 

nestes estereótipos. A prisão o lugar reservado para este tipo de cidadão 

indesejado, por isso, foram construídas fora dos centros urbanos. 

No Brasil não conhecemos a sociedade industrial no modelo 

europeu, não existiu uma pressão pelo disciplinamento de uma mão -de – 

obra específica, a industrialização se deu muito mais por pressão do Estado 

Varguista que por pressão de uma burguesia nacional. A vigilância e a 

disciplina, dispositivos essenciais ao funcionamento do mecanismo de 

submissão e obediência no modelo de sociedade disciplinar de Foucault, 

fáceis de serem ‘burlados’ no Brasil, basta se verificar a entrada de drogas, 

celulares e produtos ilícitos que chegam às prisões, em geral trazidos pelas 

visitas ou por guardas penitenciários e policiais corruptos. 

A arquitetura prisional de grandes construções e fortalezas mostram-

se incapazes de conter as tensões e manter os detentos obedientes, 

mecanicamente obedecendo às tarefas de trabalho e estudo nas unidades 

prisionais. Ocupam seu tempo ocioso, mas não garantem seu 

enquadramento no mundo do trabalho. Ao contrário, grandes prisões, a 

exemplo do Complexo do Carandirú possibilitam a formação de organizações 

criminosas a exemplo do PCC em São Paulo ou do Comando Vermelho no 

Rio de Janeiro.  
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A falência da prisão como instituição ressocializadora se liga a crise 

das promessas da modernidade não cumpridas, como a crise do paradigma 

humanista / ressocializador que encontra dificuldade em se reafirmar frente 

às altas taxas de reincidência dos condenados. A crítica de Foucault a prisão 

está relacionada a sua descrença de que um ambiente opressor que reduz a 

condição humana do prisioneiro possibilite sua ascensão moral como 

acreditavam os defensores da prisão como instituição disciplinar.  

No caso específico do Brasil, as prisões são explosivas, espaços de 

domínio da criminalidade violenta, do tráfico de drogas, do narco – 

terrorismo, da corrupção que faz com que o território da prisão seja um 

território de espaços delimitados. Por muito tempo se acreditou que o 

trabalho fosse o instrumento capaz de ressocializar, “dar um novo destino” ao 

prisioneiro. No entanto, vivemos um momento em que o desemprego 

estrutural expulsa do mercado de trabalho inúmeros trabalhadores com 

qualificação. O trabalho oficial, de carteira assinada, é um desafio para 

muitos e um sonho distante para os prisioneiros. A falta de expectativa de 

futuro, de projetos de absorção concreta de vida após a prisão amplia a 

revolta no interior das prisões, pela ausência de acesso a justiça, a saúde e a 

tantos outros bens sociais necessários a ascensão moral que o paradigma 

ressocializador defende para a prisão como instrumento de modificação 

humana. 

Estes jovens que cada a dia se vêem mais distantes da sociedade de 

consumo que garante através dos seus símbolos (automóveis, celulares, 

roupas de griffs, etc) cidadania e inclusão social, são invisíveis para a 

sociedade em geral, a sua ascensão ao mundo do crime possibilita este 

acesso a sociedade de consumo. O fato de portarem armas potentes, 

algumas desconhecidas do exército nacional, por sua vez, produzem uma 

sensação de poder que o mundo do trabalho, ou o salário mínimo jamais 

poderia conferi-los. Nas prisões brasileiras, dominam os seus espaços e 

criam uma territorialidade específica, ganham visibilidade e reconhecimento, 

estabelecem novas relações de poder, sob a linguagem do medo e da 

violência, contrariando a concepção do detento submisso e obediente da 

sociedade disciplinar.         
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CAPÍTULO 23 
 

HOMOCONJUGALIDADE E 

HOMOPARENTALIDADE: DESCONSTRUINDO A 

SUPOSTA NORMALIDADE DA ORDEM 

HETEROCÊNTRICA 
 

Claudianderson Nogueira da Silva73 

Rivaldo Mendes da Silva74 

Marcelo Henrique Gonçalves de Miranda75 
 

INTRODUÇÃO 
 

A sociedade brasileira é marcada por discriminações e exclusões 

materializadas pelo machismo, patriarcado, sexismo, LGBTfobia e pela 

inteligibilidade heteronormativa76. Essas violações, geralmente, são 

justificadas por um conservadorismo que defende um único modelo de 

família ficcional e por fundamentalismos religiosos que interferem no Estado 

defendendo um (neo)conservadorismo que protege uma suposta “moral” e os 

“bons costumes” (MARAFON; SOUZA, 2018; BIROLI; MACHADO; 

VAGGIONE, 2020). 

                                                           
73 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação Contemporânea 
(PPGEduC/UFPE); bolsista CAPES; membro do Grupo de Pesquisa do CNPq: Processos de 
Subjetivação, Educação, Gênero e Sexualidade. E-mail: claudianderson.silva@ufpe.br. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/5704164679272145. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3126-
8814 
74 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação Contemporânea 
(PPGEduC/UFPE); bolsista CAPES; membro do Grupo de Pesquisa do CNPq: Processos de 
Subetivação, Educação, Gênero e Sexualidade.E-mail: rivaldomendespsi@gmail.com. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/0595613767188534. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4841-
6086 
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http://lattes.cnpq.br/0515157502980112.ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9805-4792.  
76 Heteronormatividade diz respeito à aceitação de homossexuais desde que se tenha como 
referência os modelos estabelecidos para as masculinidade e feminilidade heterossexuais 
(MISKOLCI, 2012). 

mailto:marcelo.gmiranda@ufpe.br
http://lattes.cnpq.br/0515157502980112
https://orcid.org/0000-0001-9805-4792
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A família é o lugar da socialização primária dos sujeitos.Uma 

construção social, formada através de regras culturais, jurídicas, sociais e 

pelo afeto. Ela acompanha as transformações que a sociedade passa ao 

longo do tempo. Entretanto, setores (neo)conservadores e fundamentalistas 

da sociedade persistem na tentativa de manter a hegemonia do modelo de 

família “tradicional”. Ou seja, um modelo de família naturalizado em um casal 

heterossexual, de preferência brancos, classe média e com um casal de 

filhos (BUTLER, 2003a; ZAMBRANO, 2006; MELLO; GROSSI; UZIEL, 2009). 

A partir desse contexto, apresentamos nossas reflexões com o 

objetivo de discutir sobre a homoconjugalidade e a homoparentalidade, suas 

conquistas e resistências em meio aos cenários de exclusões. Este estudo 

surgiu  a partir das leituras de referenciais teóricos que nos motivam a refletir 

sobre a necessidade de desestabilizar o modelo heterossexual 

deparentesco.Organizamos nosso artigo em quantro seções, além da 

presente introdução. Na próxima seção, discutiremos sobre as rupturas que a 

homoconjugalidade causa no ideário de família moderna ao subverter a 

lógica do heterocentrismo, do conservadorismo e do fundamentalismo 

religioso, a partir de suas lutas e conquistas pelo reconhecimento social e 

jurídico.  

Na terceira seção, refletiremos sobre os antagonismos postos pela 

sociedade conservadora entre a parentalidade e a homossexualidade. 

Debateremos também sobre as reivindicações dos homossexuais pelo direito 

à parentalidade não-procriativa.  

Na quarta seção, debruçar-nos-emos nos retrocessos da sociedade 

brasileira contemporânea em sua luta constante contra o suposto dispositivo 

“ideologia de gênero”. Essa luta (neo) conservadora, infelizmente, 

impulsionada por pânicos morais que impedem o debate sobre as questões 

de gênero, de cidadania de LGBTQIA+, o respeito e aprendizado com a 

diferença e o fortalecimento da democracia. 

Por fim, na última seção, apresentaremos nossas considerações, 

ponderando que nosso trabalho não esgota as possibilidades de reflexões 

sobre o tema nem em relação às lutas pelo reconhecimento e redistribuição 

de direitos.  
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SOBRE SUJEITOS, AMORES E SUBVERSÃO 
 

Nessa seção, problematiza-se como a homoconjugalidade causa 

rupturas no ideário de família tradicional que foi naturalizado. A partir do 

reconhecimento social e jurídico das relações afetivas homossexuais, 

observaremos como esse feito subverte a lógica (neo)conservadora, 

marcando e impulsionando as lutas pelos direitos LGBTQIA+ no Brasil. 
 

 Retratos da família tradicional brasileira 
 

As reflexões feitas até aqui, apontam a necessidade de 

desconstrução do caráter natural e universal sobre a família que os setores 

(neo)conservadores da sociedade persistem em defender. Por isso, de 

acordo com Mello (2005): 
 

Seguramente, não é exagerado dizer que setores da sociedade 
brasileira, geralmente influenciados por ideologias familiaristas e 
naturalistas de origem religiosa, têm se revelado bastante resistente aos 
discursos e as vivências de lésbicas e gays que procuram afirmar o 
direito à liberdade de orientação sexual e legitimidades dos 
agrupamentos que fogem ao padrão nuclear moderno, formado por um 
homem instrumental, unido a uma mulher expressiva, juntos socializando 
crianças felizes, nos termos do modelo parsoniano (MELLO, 2005. p, 
202).   

 

O fragmento nos mostra faces da família tradicional brasileira. Essas 

características fazem parte do ideário de família moderna. Mello (2005) nos 

diz que esse modelo hegemônico ocidental é uma construção econômica, 

política, social e cultural que está demarcada temporal e espacialmente. O 

autor parte da compreensão de que as formas históricas de família variam de 

acordo com os contextos e a família moderna não foge à regra.  

Corroborando com Mello, Uziel (2007) afirma que há dificuldades 

para se definir família. A autora também a reconhece como instituição 

organizadora da sociedade ocidental contemporânea e que é modificada ao 

longo do tempo. Além disso, expõe que sempre é possível incluir mais um 

tipo de família ao rol das existentes. Porém, essas “novas famílias” 

constituídas por casais homossexuais não pretendem substituir a família 

heterossexual, da sociedade moderna. As famílias homoparentais não se 
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aprisionam e não aspiram um modelo dominante em suas práticas e 

discursos nem tão pouco querem exterminar as famílias heterossexuais. O 

que aquelas desejam é que, na sociedade, haja lugar para os distintos tipos 

de família, o respeito e aprendizado com a diferença.   

Ao abordarmos a família moderna tradicional, focada exclusivamente 

em casais heterossexuais, é importante destacarmos uma das suas 

principais características: a relação com o casamento. Este deve ser 

compreendido como categoria cultural, assim como a família. O casamento 

precisa ser desestabilizado da universalidade e, também, da sacralidade que 

o particulariza para os que estão nos moldes hegemônicos.  

Nesse caminho, vale refletir sobre como o casamento passou de uma 

instituição laica e, a partir da interferência da Igreja Católica, foi introduzido 

como um modelo matrimonial caracterizado pela indissolubilidade conjugal e 

monogâmica ligada à reprodução como fruto do amor entre um homem e 

uma mulher cisgêneros77e heterossexuais. A partir disso, o casamento 

começa a ser uma instituição pública e religiosa de caráter exclusivo. A 

sacramentalização do casamento possibilitou que a Igreja Católica 

consolidasse seu monopólio sobre ele, formulando um código de conduta 

moral sistemático e minuncioso que influencia nas compreensões da 

sociedade ao longo do tempo.   

Tais compreensões ultrapassaram os discursos doutrinários católicos 

e se firmaram na sociedade, normatizando a compreensão e vivência familiar 

a partir de um modelo ideal:  
 

Formado por um homem provedor e uma mulher afetuosa que se amam, 
que são casados civil e religiosamente, em primeiras e idissolúveis 
núpcias, que são fiéis afetivo-sexualmente, que têm pelo menos dois 
filhos, de preferência um casal que coabitam (MELLO, 2005, p. 34).  

 

                                                           
77Cisgênero, “diz-se da pessoa que se identifica completamente com o seu gênero de 
nascimento; refere-se às mulheres e aos homens em completa conformidade com os órgãos 
sexuais que lhes foram atribuídos à nascença; opõe-se ao transgênero (não identificação 
com o gênero de nascimento) (DICIONÁRIO ONLINE DE PORTUGUÊS). Disponível em: 
https://www.dicio.com.br/cisgenero. Acessado em: 18 de abril de 2021.    

https://www.dicio.com.br/cisgenero
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A partir desse contexto, as demais famílias são consideradas 

desviantes e desprovidas de direitos e capacidades, inclusive amar e 

desenvolver laços de afeto. 
 

 O heterocentrismo e a hierarquia do amor 
 

Levando em consideração o verso: “consideramos justa toda forma 

de amor”, extraído de uma canção de Lulu Santos (1998), podemos 

interpretá-lo como sendo um lema das famílias homoparentais e como 

alternativa democrática ao mito do amor romântico burguês. O mesmo 

defende um argumento essencialista baseado em uma ficcional 

heterossexualidade compulsória (COSTA, 1998; BUTLER 2003). As 

perspectivas de amor romântico, casamento, união heterossexual e a 

procriação, defendidas pelo cristianismo, influenciador na sociedade 

brasileira, provocaram hierarquizações do amor (normalidade-anormalidade, 

natural-antinatural, sadio-doente). 

Infelizmente, essas categorizações que hierarquizam também se 

fazem presentesnas instituições que poderiam legitimar a cidadania das 

pessoas LGBTQIA+. Um grande exemplo no Brasil, foram os discursos dos 

opositores ao Projeto de Lei 1.151/95, no Congresso Nacional, apresentado 

pela, então, deputada Marta Suplicy, defendendo a instituição da união civil 

entre pessoas do mesmo sexo. Destaca-se que o referido PL passou 16 anos 

no Congresso Nacional e nunca foi votado.   

De acordo com Mello (2005), os opositores do referido PL, 

fundamentavam e defendiam suas ideias a partir dos princípios religiosos 

contra a união civil dos homossexuais. Para esses opositores, os 

homossexuais eram livres para construírem vínculos afetivo-sexuais que 

quisessem, mas não poderiam ter o direito de reivindicar a proteção do 

Estado, pois esses vínculos afetivos-sexuaisseriam fundados nos “apelos da 

sensualidade” descaracterizando o “amor verdadeiro” dos casais 

heterossexuais. 

O “amor verdadeiro” /amor romântico abriria as possibilidades dos 

sujeitos escolherem seus pares a partir de um sentimento singular. Contudo, 

os discursos médicos, religiosos e moralistas lançavam os impedimentos 

para que os homossexuais também tivessem essa liberdade e esse direito. 
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De acordo com esses discursos, “essas relações não passariam de um misto 

de pecado, doença, crime e mau-caratismo, em uma afronta à sociedade, à 

natureza de Deus” (MELLO, 2005, p. 212). A universalidação do amor 

romântico na ordem heterocêntrica é questionada por gays e lésbicas. As 

reivindicações desses sujeitos partem do reconhecimento da legitimação do 

amor entre os casais homossexuais desprendidas dessas compreensões 

míticas e essencialistas (BUTLER, 2003a).   
 

 Rompendo os vazios legais sobre a homoconjugalidade no Brasil 
 

De acordo com Mello (2005), o heterocentrismo e a 

heterossexualidade compulsória buscam negar a existência e a validade das 

expressões afetivas das relações entre homossexuais. São criadas e 

propagadas imagens perversas e pouco humanas sobre eles, considerado-os 

como desviates, longe dos perfis adeptos aos direitos, inclusive o de 

constituir família. 

Contudo, sabemos que o modelo de família nuclear e heterossexual 

é uma ficção que exclui outras organizações familiares que sempre existiram. 

Desestabilizar e desconstruir o modelo de família tradicional causa 

subversões e rupturas nas representações sociais depreciativas sobre a 

homossexualidade. Por meio da constituição de casais, os homossexuais 

passam a reivindicar direitos, não apenas no âmbito particular, mas também 

a constituição de famílias que sejam reconhecidas e amparadas pelo Estado, 

tais como as constituídas por relações heterossexuais (BUTLER, 2003a; 

ZAMBRANO, 2006; MELLO; GROSSI; UZIEL, 2009). 

Mello (2005) afirma que os debates sobre o reconhecimento social e 

jurídico acerca das relações estáveis entre homossexuais começaram a 

ganhar visibilidade no espaço político em países ocidentais a partir de 1960. 

Os primeiros resultados favoráveis aos homossexuais começam a surgir no 

final dos anos 1980 acompanhados de maior evidência social. No Brasil, os 

primeiros passos nessa direção começam a ser dados a partir dos anos 1995 

com a realização da 1ª Conferência da Associação Brasileira de Gays, 

Lésbicas e Travestis (ABGLT), no Rio de Janeiro. No mesmo ano, a, então, 

Deputada Marta Suplicy apresentou o Projeto de Lei Nº 1151/95 que instituia 

a união civil entre pessoas do mesmo sexo, como já mencionado. Esses 
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acontecimentos proporcionavam vislumbrar possibilidades no enfrentamento 

e ruptura das principais interdições que atingiam gays e lésbicas no que diz 

respeito ao reconhecimento social e jurídico das relações amorosas estáveis 

como família e a socialização de crianças.  

Entretanto, as perspectivas conservadoras que defendem um único 

modelo de família ficcional e os fundamentalismos religiosos que interferem 

no Estado adiaram a conquista desses direitos por mais de uma década. 

Apesar do debate sobre a homossexualidade ganhar visibilidade na 

sociedade brasileira, o Congresso Nacional em 16 anos não apontou indícios 

de reconhecer legalmente as relações conjugais entre homossexuais.  

O debate seguiu para o Supremo Tribunal Federal (STF) que 

proporcionou uma das mais importantes conquistas, no plano jurídico: a 

Norma Constante do Art. 1.723 do Código Civil Brasileiro. Aos 5 de maio de 

2011. O STF reconheceu, por unanimidade, a união estável homoafetiva com 

todas as suas disposições, ou seja, sem restrições, inclusive a possibilidade 

de sua conversão em casamento, estando os demais órgãos do Poder 

Judiciário vinculados a esta decisão.   

A partir disso, uma compreensão de família, desvinculada da ideia de 

natural, passa a ter o afeto como seu princípio norteador. Ancorada no 

princípio constitucional da intimidade, a família homoparental passa a ser 

merecedora do reconhecimento e da proteção do Estado, como presa o Art. 

226 da Constituição Federal de 1988. 

Outro marco para o reconhecimento dos direitos LGBTQIA+ veio a 

partir da Resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em maio de 

2013. A partir dessa resolução, os casais homossexuais passaram a realizar 

uma declaração de união estável e registrar em cartório, o que seria 

equivalente ao casamento, conforme preconiza a Constituição Federal 

(1988). No entanto, essas conquistas não livram as famílias homoparentais 

da discriminação, do preconceito e da exclusão enquanto houver uma 

estrutura social da heteronormatividade e ou da heterossexualidade 

compulsória (SEDGWICK, 2007).  
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HOMOPARENTALIDADE: PARA ALÉM DO SIMBOLISMO 
 

Sabemos que a instituição família está presente nas sociedades, mas 

suas configurações são variadas e acompanham as transformações 

históricas e sociais. O advento das novas tecnologias de reprodução, o 

divórcio e a construção de novas alianças conjugais e o reconhecimento da 

união entre homossexuais, entre outros acontecimentos, colocam em 

questão a naturalização e universalização da família presa aos aspectos 

biológicos e heterossexuais. Logo, o seu caráter natural e universal é 

ficcional.  

Para Miskolsi (2017), o casamento gay se tornou uma possibilidade 

de ameaça às instituições hegemônicas. O autor nos lembra que durante 

quase um século, houve a predominância de uma perspectiva biológica e 

determinista sobre as relações amorosas e sexuais entre as pessoas do 

mesmo sexo. Isso fez com que a identidade homossexual fosse 

essencializada e reduzida a uma categoria social patologizada e 

criminalizada. A rejeição evidencia um pânico moral sobre as mudanças 

sociais em uma sociedade que, historicamente construiu a imagem dos gays 

como ameaça à ordem heterossexista e heteronormativa imposta pelos 

setores conservadores. 

A partir dos 1980 e 1990, os gays demonstraram interesses em 

construir famílias sem a obrigatoriedade da procriação. Nesse contexto, o 

debate sobre as condições e os direitos dos homossexuais criarem filhos/as 

começou a ganhar forma. As maneiras de se chegar a parentalidade são a 

partir da relação hétero anterior; das novas tecnologias de reprodução; da co-

parentalidade ou a adoção. Não há proibições em relação a essas formas de 

constituição. Mas, segundo alguns teóricos (BUTLER, 2003a; MELLO, 2005; 

UZIEL, 2007), a homossexualidade e a parentalidade são vistas pela 

sociedade como coisas antagônicas, incompatíveis que geram medos e 

ameaça a ordenação simbólica e constitutiva do sujeito. Os supostos 

prejuízos vindos pela falta de referencial materno (mãe/mulher) e paterno 

(pai/homem); as compreensões sobre gênero e sexualidade nas famílias com 

conjugalidade homoafetivas poderiam “estragar os filhos”; influenciar na 
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orientação sexual deles/as; além dos riscos à pedofilia, são alguns exemplos 

desses medos.  

De acordo com Uziel (2007), as concepções pré-modernas localizam 

a perfeição ou a imperfeição no sexo encarnado nas formas corpóreas ideais. 

Durante muito tempo, a mulher era vista como ser inferior e oposto ao 

homem mediante a supervalorização do falo. Contudo, esse lugar de 

oposição passa também a ser ocupado pelo homossexual, tido como homem 

invertido. Essa categorização se dá pela ideia de que o homossexual nega a 

sua natureza, transgride a ordem biológica, moral, religiosa e social. Tal 

“transgressão” perpassa os discursos e as justificativas contra a 

homoparentalidade. 

Butler (2003a) problematiza, na sociedade contemporânea ocidental, 

como o conceito de parentesco está atrelado ao casamento, a 

heterossexualidade e a filiação. Nessa relação, a sexualidade ainda é presa 

à procriação sublinhando a heterossexualidade. Assim, na dicotomia entre 

sexualidade e parentalidade, posta pelo (neo) conservadorismo, a 

parentalidade gay se torna uma ameaça à ordem simbólica.  

Sobre a ordem simbólica, ela “consiste num conjunto de regras que 

ordenam e apoiam nossos sentidos de realidade e de inteligibilidade cultural” 

(BUTLER, 2003, p. 243). No que diz respeito à parentalidade, a ordem 

simbólica corresponde a crença cultural sobre a exigência que a geração e 

educação de uma criança ocorra a partir de um homem e de uma mulher. 

Isso serve como referência para que a criança tenha a sua iniciação dentro 

de uma ordem da heterossexualidade compulsória. Além disso, essa 

perspectiva também traz a ideia de que a felicidade afetiva e sexual entre 

dois adultos e o bem estar de crianças e adolescentes somente pode ser 

alcançados na família formada entre a união de um homem e uma mulher. 

Nesse sentido, a homoparentalidade foge à regra dominante da 

heterossexualidade compulsória por se afastar da ordem supostamente 

natural e cultural. Assim, a homoparentalidade é vista  como uma categoria 

ameaçadora capaz de destruir a sociedade por se tratar de uma fabricação 

considerada equivocadamente como artificial do humano pelos (neo) 

conservadores. Isso faz parte de um conjunto de mitos relacionados a 

homossexualidade que embora tenham sido esclarecidos por várias áreas do 
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conhecimento, ainda se tornam presentes nos discursos da sociedade e 

dificultam o reconhecimento da parentalidade homossexual e da cidadania 

dessas respectivas famílias (MELLO, 2005). 

Em meio a esses mitos (neo) conservadores, há perguntas sobre 

quem será o pai e quem será a mãe em uma família homoparental78. Essas 

indagações recaem em uma artificialidade referente às funções parentais. 

Uziel (2007) afirma que a homossexualidade se refere ao exercício da 

sexualidade e que as funções parentais não a têm como exigência em suas 

execuções, visto que a parentalidade diz respeito aos cuidados e aos laços 

afetivos. 

 

 Parentalidade não-prociativa  
 

A emergência de famílias constituídas por pais/mães homossexuais 

evidencia a necessidade de repensar e descontruir velhas certezas na 

antropologia, na sociologia, na psicologia, na psicanálise, na educação e no 

direito. Ou seja, desconstruir uma inteligibilidade heteronormativa que 

reproduz categorizações essencialistas e, equivocadamente, consideradas 

naturais.  

Como mencionamos anteriormente, em dado momento histórico no 

Brasil, homossexuais demosntraram interesse em constituir famílias 

desprendidas da procriação. Uziel (2007), em sua abordagem sobre a 

homossexualidade e adoção, apresenta-nos mitos e medos da sociedade 

sobre o assunto em questão e nos coloca diante da necessidade de 

questionarmos sobre ser pai/mãe e as bases nas quais definimos quem será 

um bom pai ou uma boa mãe. Porém, o mais importante é que a partir 

dessas desestabilizações se pode desmistificar a incompatibilidade entre 

homossexualidade e parentalidade que interferem quando homossexuais 

decidem adotar uma criança.  

Os sentidos patológicos, pecaminosos e ameaçadores, postos por 

determinados setores da sociedade ocidental, acompanham os 

                                                           
78 O termo está relacionado ao neologismo criado em 1997 pela Associação de Pais e 
Futuros Pais Gays e Lésbicas (APGL), em Paris, nomeando a situação na qual pelo menos 
um adulto homossexual é (ou pretende ser) pai ou mãe, de no mínimo, uma criança.  
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homossexuais em suas histórias e fornecem as bases para o antagonismo 

entre a parentalidade e a homossexulalidade. Daí, resultam as estranhezas e 

a ideia de incompletude sobre as famílias homoparentais. 

Quando se trata de adoção por homossexuais no Brasil, Uziel (2007) 

expõe que posicionamentos jurídicos advindos do jusnaturalismo e do 

positivismo se colocavam contra aos pedidos. As decisões favoráveis eram 

embasadas no realismo jurídico e na teoria garantista. A falta de leis 

específicas sobre adoção por homossexuais no Brasil e a fuga das 

exposições da sexualidade provocavam a adoção à brasileira, isto é, à 

margem dos trâmites legais, correndo o risco de até seis anos de reclusão 

para quem a praticasse.  

A adoção por homossexuais no Brasil passou a ser legal a partir da 

decisão judicial do STF, em abril de 2010. Os Ministros salientaram que o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, o Código Civil Brasileiro, de 

2002, e a Constituição Federal, de 1988, não definiam as restrinções quanto 

ao sexo, estado civil ou orientação sexual do adotante. Nesse caso, a 

sexualidade não pode ser um entrave quando homossexuais recorrem à 

adoção.  

A partir disso, colocamo-nos diante do uso de um termo que passa a 

nomear a parentalidade exercida por homossexuais: homoparentalidade. 

Segundo Zambrano (2006), o termo é objeto de muitos questionamentos, 

pois evidencia a orientação sexual dos pais/mães sobre as funções 

parentais. Ao mesmo tempo, trata-se de uma questão estratégica quando 

direcionado à nomeação das famílias formadas por casais de conjugalidade e 

parentalidade homossexual. Isso porque ao nomear essas famílias como 

homoparentais, permitem que elas adquiram uma realidade discussiva, 

possibilitando visibilidade, estudos e problematizações ao modelo de ficcional 

de família naturalizada. 
 

UM CENÁRIO DE RETROCESSOS 
 

O início dos anos 2000 marca um tempo de mudanças em relação às 

lutas e conquistas dos Movimentos Sociais na América Latina. Achegada dos 

partidos de esquerda à presidência de países latinos, entre eles o Brasil, 
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aproximaram esses movimentos aos governos. A partir disso, suas pautas 

tiveram mais visilidade possibilitando conquistas como, por exemplo, o 

reconhecimento das uniões estáveis entre homossexuais e a adoção de 

crianças por essas pessoas. 

Contudo, isso provocou atitudes reacionárias dos (neo) 

conservadores e fundamentalistas que conduzem a sociedade brasileira ao 

retrocesso e a exclusão das pessoas LGBTQIA+ (SILVA; MIRANDA; 

SANTOS, 2020). Diante disso, é necessário que se desestabilize e 

desconstrua o heterocentrismo (JESUS, 2013) e a heterossexualidade 

compulsória (BUTLER, 2003b; RICH, 2010) ao mesmo tempo em que se 

defenda uma sociedade de respeito e aprendizado com as diferenças e de 

fortalecimento do caráter plural e democrático.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A partir das reflexões feitas, foi possível perceber que a 

homoconjugalidade e a homoparentalidade desafiam e subvertem a 

heterossexualidade compulsória e o heterocentrismo, pondo em questão a 

naturalização e universalização da “família tradicicional” unida pelo 

casamento e pelo amor romântico. Observamos que a essencialização, 

categorização, criminalização e patologização da homossexualidade 

dificultaram as conquistas relacionadas ao reconhecimento social e jurídico 

das relações afetivas entre os homossexuais.  

Essas exclusões se fazem presentes dificultando, também, as 

questões que envolvem a homoparentalidade propagando mitos que 

relacionam a homossexualidade à perversão, à pedofilia, entre outros. 

Contudo, vemos que o antagonismo posto pela sociedade (neo)conservadora 

e (neo) liberal sobre a homoparentalidade e a homoconjugalidade se dá pela 

tentativa de excluir as reivindicações dos homossexuais na tentativa de 

manterem vivas a hegemonia da heterossexualidade como normal, sabia e 

legítima. 

Vimos que, em meio a um cenário de vazios jurídicos aos direitos 

conjugais e parentais de homossexuais no Brasil, a partir das resistências e 

discussões desses sujeitos, foram sendo e ainda são construídos os 
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caminhos de luta na garantia de direitos. Contudo, a imagem dos 

homossexuais como “desviantes”, ameaçadores da ordem hegemônica 

continua provocando reações motivadas pelos setores (neo)conservadores 

tentam impor os sentidos de uma suposta e equivocada “normalidade” sobre 

as conjugalidades e parentalidades na sociedade contemporânea.  

A partir das abordagens, percebemos que o reconhecimento das 

uniões afetivas e da homoparentalidade grandes avanços para a garantia da 

cidadania e dos direitos dos homossexuais no Brasil. Entretanto, sabemos 

que muito ainda precisa ser pensado e feito, visto o cenário de convergência 

perversa entre os (neo) conservadores e neoliberais em que sociedade 

brasileira se encontra.  

Assim, espera-se as discussões possam ter contribuído para  

desconstruções das essencializações sobre a conjugalidade e a 

parentalidade entendida como exclusividade heterossexual.  Ao mesmo 

tempo, esperamos que se fortaleça o respeito e aprendizado para com a 

homoconjugalidade e a homoparentalidade. Isso é importante para romper o 

silenciamento, a exclusão e a violência que acompanham a trajetória das 

pessoas LGBTQIA+ e de suas famílias.   
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CAPÍTULO 24 
 

DIREITOS HUMANOS, LITERATURA E 

PSICANÁLISE: UMA LEITURA DE QUARTO DE 

DESPEJO, DE CAROLINA MARIA DE JESUS E 

PONCIÁ VICÊNCIO DE CONCEIÇÃO EVARISTO 
 

Delma J. Silva79 

 

INTRODUÇÃO 
 

Os Direitos Humanos, não são um dado, são um construído histórico, 

edificado em meio a muitas tensões por emancipação humana. Neste artigo 

pretendemos discorrer sobre essa conquista, pondo em evidência o direito 

humano à literatura, em especial a partir de obras de duas autoras brasileiras 

com trajetórias relativamente semelhantes no que se refere ao pertencimento 

sócioracial e tecer algumas leituras sobre suas obras, na perspectiva da 

sociologia de existência e teoria psicanalítica. 

Dito isto, nos fundamentamos no marco legal posto na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948, na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, Nos Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, 

Culturais e Ambientais-DHESCAS, em todos esses marcos o direito à cultura 

está assegurado, bem como o direito à liberdade de expressão e 

comunicação.  

Pensar a literatura como um direito humano, num exercício de 

relacioná-la à teoria da evolução histórica dos direitos humanos, das 

gerações dos direitos fundamentais, implica compreendê-la inclusa nos 

Direitos Humanos de Terceira Geração. Nesse conjunto de direitos estão a 

defesa do meio ambiente, a legislação de proteção à infância como 

prioridade absoluta, a preservação do patrimônio histórico e cultural da 

                                                           
79 Socióloga e Doutora em Educação PPGE-UFPE/ delmajs@hotmail.com Centro de 
Desenvolvimento e Cidadania-CDC Currículo na Plataforma Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/7052629642041138 



- 455 - 
 

humanidade, mesmo que pertença à história de um determinado povo, como 

por exemplo: as pirâmides do Egito ou a Floresta Amazônica no Brasil. 

Faz-se necessário destacar introdutoriamente que a Teoria das 

Gerações dos Direitos Fundamentais é um debate em aberto, uma vez que 

está circunstanciado às lutas dos seres humanos em contextos distintos, com 

trajetórias que podem ter particularidades que interferirão em suas formas de 

ver o mundo, estar no mundo e propor ações que humanizem o humano. 
 

LITERATURA COMO UM DIREITO HUMANO 
 

É nessa perspectiva que nos referenciaremos à literatura como um 

direito humano, compreendendo-a como linguagem de dignidade humana. 

Para Antônio Cândido literatura “é um direito básico do ser humano, ou ao 

menos deveria ser, pois a ficção/fabulação atua no caráter e na formação dos 

sujeitos.” 

Dito de outra forma... literatura é  
 

tudo aquilo que tem toque poético, ficcional ou dramático nos mais 
distintos níveis de uma sociedade, em todas as culturas, desde o folclore, 
a lenda, as anedotas e até as formas complexas de produção escritas 
das grandes civilizações. (CANDIDO, 2015) 

 

Observe que o autor não parte das “grandes civilizações”, dos 

classificados como “cânones”, da literatura, ele parte das “miudezas”, como 

diria o poeta Manoel de Barros. Parte do olhar microcosmo, e traz o elemento 

sensorial: “tudo aquilo que tem o toque” e segue afirmando que esse toque, 

está “nos mais distintos níveis de uma sociedade”, portanto é plural/ 

transversal e está presente em todas as culturas, nas formas mais simples e 

também nas formas complexas. Notamos novamente que não há 

hierarquização, há constatações de pluralidade, diferença e singularidade.  

Na dimensão da singularidade é que buscaremos neste artigo 

também elaborar algumas leituras psicanalíticas a partir da literatura, nas 

obras de Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo. A psicanálise se 

ocupa, com a singularidade dos sujeitos, suas experiências e suas múltiplas 

formas de expressão, sendo a linguagem uma delas. 
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Para Lacan, a psicanálise exige uma articulação com a linguagem, o 

inconsciente se estrutura como linguagem, é a ação expressa na linguagem 

que traz à luz, faz emergir, a consciência ao sujeito.  É do nosso interesse 

trazer um pouco da leitura da identificação, considerando que a literatura 

negro-brasileira tem sido referência para o desenvolvimento e fortalecimento 

de processos de construção de identidades, relacionados ao de 

identificação.Freud (1976) define identificação como a mais antiga forma de 

laço afetivo com o outro.  
 

Na linguagem, a identificação é construída a partir do reconhecimento de 
alguma origem comum, de características que são partilhadas com 
grupos ou pessoas, ou ainda a partir de um mesmo ideal. (HALL, 2005, p. 
106) 

 

Já há algumas décadas, no Brasil, a literatura negro-brasileira, termo 

emprestado de Silva (2011), tem sido uma ferramenta estratégica nos 

processos educacionais e culturais para contribuir positivamente com o 

pertencimento étnico-racial de crianças, adolescentes, jovens e adultos 

negros, ou seja, vem sendo utilizada como uma ferramenta de construção de 

identificação. 

Neste artigo, portanto nosso objetivo é contribuir com essa 

construção, trabalhando com o marco legal dos direitos humanos, articulado 

com a compreensão da literatura como um direito humano e, no que se 

refere à liberdade de expressão, nos permitindo fazer leituras psicanalíticas 

nas obras que selecionamos de Carolina Maria de Jesus e Conceição 

Evaristo.  
 

As obras: Quarto de Despejo e Ponciá Vicêncio 
 

O livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, foi publicado 

em 1960, traduzido para 13 idiomas, com venda de mais de cem mil 

exemplares, quando a população do Brasil era de 72 milhões de pessoas, ou 

seja 1/3 da população em 2020. Em Conceição Evaristo nossa leitura estará 

focada no romancePonciá Vicêncio, em ambas autoras evidenciamos que 

consciente ou inconscientemente: o sistema escravocrata não conseguiu 

apagar [...] os signos culturais, textuais, e toda uma complexa constituição 
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simbólica fundadores de sua alteridade, de suas culturas, de sua diversidade 

étnica, linguística, de suas civilizações e história, como bem sinalizou Martins 

(1997).  

É necessário afirmar que a leitura que apresentamos, estarão 

condicionadas pela ação, consciente e inconsciente, da autora do texto. Diz-

se “do sujeito do inconsciente que ele é um ser igual-desigual, por ter uma 

constituição impar como sujeito.” (RANGEL, 2016, p.51). É igual enquanto 

espécie, desigual em sua trajetória singular. É também o inconsciente um 

dos quatro conceitos fundamentais da psicanálise, junto com a repetição, 

transferência e pulsão. Nos colocamos em frente ao espelho junto com as 

escritoras na dimensão coletiva do pertencimento de classe, sexo e raça, 

buscando fazer leituras do texto de ambas, considerando que, no que se 

refere ao inconsciente, ele se estrutura como linguagem como afirmou Lacan 

e  
 

não se representa por ele mesmo, e sim pela consciência. O inconsciente 
se representa através dos seus representantes (Sonhos, Chistes, Lapsos 
e Atos falhos), que, por sua vez, denunciam a possibilidade de constatar 
“verdadeiro” ou “falso” para as proposições ouvidas.” (RANGEL, 2016, 
p.89). 

 

Para ilustrar a citação anterior, trazemos o escritor Jeferson Tenório 

(2020), autor do Romance “o Avesso da Pele” em entrevista à Lilia Schwarcz 

na sua página na rede social Instagram em 05 de abril de 2021, ao 

apresentar o escritor, Lília faz a primeira pergunta:“trilogia do abandono”, 

porque esse nome? E o Jéferson, após agradecer por estar nesse momento 

tão difícil 80, responde 
 

essa “trilogia do abandono”, na verdade foi um pesquisador da UFMG, 
que me fugiu agora o nome,mas ele entrou em contato comigo e disse 
que havia lido os três romances e identificou ali um tema que aparecia 
nos três romances: o abandono e a tristeza estavam presentes nos três 
livros. E ele me convenceu, depois que escreveu um artigo de que havia 
uma ligação entre os livros. E eu confesso que não tinha muita 

                                                           
80Em referência à pandemia do coronavírus, onde até esta data de 05/04/2021, cerca de 350 
mil brasileiros morreram de covid-19, quase 4 mil pessoas morrendo por dia, sendo que 75% 
dessas mortes poderiam ser evitadas, de acordo com especialistas. 
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consciência disso. Não era um projeto literário fazer três livros que 
tivesse o abandono como tema. Foi sendo gestado na medida em que eu 
fui escrevendo esses romances. E é muito curioso isso. Muito 
interessante isso, porque eu acredito que os leitores podem iluminar o 
texto para o próprio autor. Muitas coisas nos escapam, muita coisa não é 
consciente. Eu fico feliz quando recebo textos, resenhas de leitores 
colocando alguns temas para mim, que não eram muito conscientes. 

 

Na biografia de Carolina Maria de Jesus é evidenciada as 

ausências/abandono, a começar pela ausência do seu pai, que abandona a 

sua mãe, quando Carolina ainda é uma criança; há também a escassez de 

alimento e mesmo há fome. Mas, na vida de Carolina, transborda o interesse 

e curiosidade pelo texto, pela leitura. Ela erauma contumaz leitora e ao ser 

entrevistada por Audálio Dantas, respondendo à pergunta porque começou a 

escrever, ela responde da seguinte forma: “quando eu não tinha nada o que 

comer, ao invés de xingar, eu escrevia. Tem pessoas que, quando estão 

nervosas, xingam, ou pensam na morte como solução. Eu escrevia o meu 

diário”. Ou seja, Carolina reinventa-se na ausência profunda para a 

existência humana básica: a falta do alimento, recorro a Bhabha para afirmar 

que: 
 

O direito de se expressar a partir da periferia do poder e do privilégio 
autorizados não depende da persistência da tradição: ele é alimentado 
pelo poder da tradição de se reinscrever através das condições de 
contingência e contrariedade que presidem sobre as vidas dos que estão 
em minoria. (BHABHA, 1998, p. 20) 

 

Além da superação das condições concretas, o que implica na 

capacidade de abstrair. Afastar-se da condição material e estabelecer um 

objetivo. Isto é claro, quando Carolina afirma: “ao invés de xingar, eu 

escrevia.” E ela teria todo o direito de reclamar/xingar, pois diante de 

circunstâncias adversas, o protesto é legítimo. E Carolina o fazia, num outro 

momento. Em melhores condições de reflexão, não nos falta no seu Diário, 

contundências dirigidas ao poder institucionalmente constituído ou sobre 

determinadas figuras públicas que ocupavam os poderes executivo ou 

legislativo.  
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Por essa perspectiva nos aproximamos da sociologia da experiência, 

que questiona os paradigmas clássicos de leitura social epõe em evidência a 

necessidade de se analisar determinados processos a partir da experiência 

social e da subjetividade, que tem por um dos pilares, a crítica à 

modernidade, e observa a emergência de um movimento de afirmação de 

autenticidade e identidade do sujeito, a afirmação de si e o desejo de ser 

autor da sua vida. Cabe-nos aqui discorrer sobre emergências de identidades 

e identificação. Nos referenciamos em Hall para afirmar que  
 

o conceito de identidade aqui desenvolvidonão é, um conceito 
essencialista, mas um conceito estratégico e posicional.(...) As identidade 
estão sujeitas a uma historicização radical, estando constantemente em 
processo de mudança e transformação.(...) Elas tem a ver com a questão 
da utilização dos recursos da história, da linguagem e da cultura para a 
produção não daquilo que nós somos, mas daquilo no qual nos tornamos. 
Tem a ver não tanto com as questões “quem somos nós” ou “de onde 
nós viemos”, mas muito mais com as questões “quem nós podemos nos 
tornar.” (HALL, 2000, p.108-109) 

 

É sobre “quem nós podemos nos tornar” que nos instigou à análise 

dos textos de Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo. A superação da 

condição existencial material dada. Em diversas entrevistas, seminários e 

mesmo em seus textos, Conceição Evaristo afirma: “leiam meus textos, meus 

romances, meus contos, minha poesia.” É como se estivesse a nos dizer 

enxerguem-me para além do fato de que pertenço a uma família de origem 

humilde, onde a maioria das mulheres exerceram o trabalho doméstico. 

Aliás, é oportuno trazer alguns números sobre o trabalho doméstico 

no Brasil, como ilustração do resultado da herança escravagista que mantém 

7 milhões de pessoas nessa ocupação. Interessa-nos mostrar, que o trabalho 

doméstico é uma ocupação histórica e majoritariamente exercida por 

mulheres e mulheres negras, com baixa instrução e mesmo quando tem 

instrução equivalente às mulheres brancas, essas conseguem sair para 

outras ocupações, as mulheres negras não, conforme visualizamos no 

quadro a seguir: 



- 460 - 
 

 

QUANTITATIVO DE PESSOAS NO TRABALHO DOMÉSTICO 

em 20 ANOS Em Milhões na ocupação 

 

Ano 

 

Total 

♀ ♀ 

Negras 

♀ 

Brancas 

Escolaridade 

Negras       Brancas 

1995 5,3 4,7 mil 2,6 

milhões 

2,1 mil 3,8 anos 4,2 anos 

2015 6,2 5,7 mil 3,7 mil 2,0 mil 6,6 anos 6,9 anos 

Fonte: Delma Silva, 2021, a partir do dado da OIT 2017. 

 

Conceição Evaristo, rompe com a “sina”, de mulher negra no trabalho 

doméstico, torna-se professora. Escreve, gosta de escrever e torna-se 

escritora, porém sóreconhecida aos 70 anos de idade, num país onde a 

expectativa de vida em 2019, de acordo com o IBGE, é de 77 anos. 

Em seminários, entrevistas, eventos acadêmicos Conceição demarca 

o campo: é a sua obra que a levou a essesespaços, não a sua biografia de 

mulher, pobre, preta e favelada. Afirma também que a escrevivência não é 

“verdade, também não é mentira” é a escrita que parte da experiência vivida, 

uma escrita que é ao mesmo tempo uma tradução do realidade e uma 

criação. Aescritora costuma expor em suas entrevistas leituras sobre o 

racismo que estrutura historicamente as relações no Brasil, aborda também 

sobre a produção intelectual negra, sobre as insurgênciasdesde o século 

XVI.  

Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo, não escamoteiam e 

nominam o racismo como práticas que criam efetivamente obstáculos para 

que as pessoas negras ocupem espaços dignos na sociedade brasileira. 

Uma das organizações republicanas atuantes no Brasil no enfrentamento ao 

racismo, foi a Frente Negra Brasileira-FNB, já na década de 1930 produzia o 

que Walter Mignolo, conceitua por “desobediência epistêmica”, pois a FNB 

impunha uma práxis, uma compreensão teórica articulada numa ação social 

concreta. 

Na atuação da FNB não havia pauta de separatismo; ao contrário, 

nos textos é comum haver a expressão: “em comunhão”. Outro fato que 

chama a atenção é que a FNB atuava onde o Estado não chegava de modo 
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algum e dava o exemplo de que era possível fazer, a questão era de decisão 

política. 

Gostaria de destacar, aqui, as iniciativas no campo editorial de 

publicar e promover autoras negras e negros que tem contribuído para o 

acesso a uma literatura mais diversa e inclusiva. Essa iniciativa, assemelha-

se bastante com a iniciativa da Frente Negra Brasileira, de indicar caminhos, 

mostrar que é possível fazer e que tem público leitor. O romance Torto 

Arado, do Itamar Vieira Junior, publicado em 2019 e vencedor do Jabuti e do 

Prêmio Oceanos de Portugal, chegou a superar a venda de mais de cento e 

trinta mil exemplares até abril de 2021. 

Para encerrar essa sessão considero importante destacar que o 

acesso a autores negros, seja nas fundamentações teóricas, seja no campo 

da literatura, muito recorrentemente nos chega quando iniciamos uma 

graduação. A geração de 1960 viveu uma formação básica tendo pouco 

acesso a escritores negros e quando eram, esse aspecto não era destacado, 

ao ponto de temos nesses últimos anos o “resgate” de Machado de Assis, 

Lima Barreto como escritores negros brasileiros. Na fundamentação teórica 

autores como Fanon, Cesáire, Memi, Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalés, 

Milton Santos são ainda incipientemente lidos, estudados, referenciados, em 

que pese tenham uma produção altamente relevante na discussão sobre 

desigualdade, racismo, identidade, colonialismo, insurgências, políticas 

públicas e principalmente a perspectiva de se construir novos caminhos para 

conquista de desenvolvimento e emancipação humana com a 

interseccionalidade. Em comum: uma teoria que parte da leitura do cotidiano, 

o sujeito político enquanto ator social é nesta perspectiva que trazemos ao 

debate, a sociologia da experiência.   

 

SOCIOLOGIA DA EXPERIÊNCIA: um diálogo com a 

literatura e a psicanálise  
 

O conceito de escrevivência de Conceição Evaristo, está no campo 

da literatura, mas não só. Áreas do conhecimento que dão ênfase às 

subjetividades têm acolhido esse conceito nas fundamentações teóricas de 

pesquisas, enquanto lente teórica na psicologia, na educação, na sociologia. 
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A sociologia da experiência, na perspectiva de Dubet, refere-se a 

afirmação de si e o desejo de ser autor de sua vida, não no sentido 

individualista.  
 

A sociologia da experiência social, visa definir a experiência como uma 
combinatória de lógicas de ação que vinculam o ator a cada uma das 
dimensões de um sistema. O ator deve articular estas lógicas de ação 
diferentes e a dinâmica que resulta desta atividade constitui a 
subjetividade do ator e sua reflexividade. (DUBET, p, 105) 

 

Nestes termos a sociologia da experiência articularia três lógicas: a 

interação, a estratégica e a subjetivação. A interação, o ator é definido pelos 

seus vínculos com a comunidade; a estratégia, o ator é definido pelos seus 

interesses no mercado, a subjetivação o ator é um sujeito crítico frente a uma 

sistemática de produção/dominação, de alienação. 

Nos textos literários de Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo 

identificamos o trabalho como modo de vida criador de identidade, aqui 

colocaremos no plural: identidades, principalmente ao seu grupo de pertença, 

ou seja uma das lógicas da sociologia da experiência. No texto de 

Conceição, além do vínculo com a comunidade de origem racial; ela constrói 

um conceito que hodiernamente está presente na academia, integrando o 

corpusepistemológico de vários cursos e programas de pós-graduação. 

Conceição evidencia a condição de sujeito epistêmico de seu grupo de 

pertença, rompe com a alienação da dominação cultural, estabelecidas nas 

teias do racismo estrutural. 

Há que se destacar que a leitura de Dubet, para uma sociologia da 

experiência está atravessada pelo pensamento de Schutz, que propôs a 

fenomenologia social, para este 
 

O mundo da vida cotidiana, significa o mundo intersubjetivo, que existia 
muito antes do nosso nascimento, vivenciado e organizado por outros. 
(...) Ele se dá à nossa experiência e interpretação. Toda interpretação 
deste mundo se baseia num estoque de experiências anteriores dele (...) 
mundo, neste sentido, é algo que temos de modificar, através de nossas 
ações, ou que modifica as nossas ações. (WAGNER, 1979, p. 72) 

 

Ao tecer o conceito de escrevivência a partir de sua experiência 

social, emocional, intersubjetiva e crítica, Conceição Evaristo estabelece 
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relações com diversos outros conceitos que já apresentamos anteriormente: 

identificação, identidade, consciente e inconsciente, sinalizando uma 

necessidade imperativa de mudança nas estruturas opressoras produtoras 

de desigualdade e muito recorrentemente reproduzidas nos chamados 

“cânones epistemológicos”. 

No que se refere à teoria psicanalítica, a mesma tem origem com 

Sigmund Freud, no século XIX, a partir de estudos da clínica médica. A 

psicanálise tem no inconsciente, um dos seus conceitos fundamentais. Em 

Rangel (2016),“o inconsciente é um lugar desconhecido pela consciência, é 

uma noção tópica e dinâmica, que brotou da experiência do tratamento”. 

Para Freud, resumidamente, a estrutura da mente está fundamentada no id, 

ego e superego; em Lacan está no imaginário, o simbólico e, às vezes o real. 

É o significante o principal foco de interesse de Lacan, que não é o simbólico 

em si, mas o que se expressa, em linguagem, sobre o mesmo. Dito de outra 

forma:  
 

O significante toma uma forma representada num símbolo, que por 
sua vez enlaça-se ao real de cada um, ou não. Processo psíquico 
que constitui uma cadeia, ou cadeias de significantes, expressados 
por uma linguagem inconsciente. Inconsciente este estruturado como 
linguagem. Linguagem manifesta através do discurso. Discurso do 
sujeito. Sujeito do inconsciente. (RANGEL, 2016. p.107).  

 

Dito isto, visualizamos num diagrama, a psicanálise enquanto 

estrutura epistemológica, a partir de Mezan (2002), no sentido de 

compreender esse campo do conhecimento como um campo em aberto, não 

hermético. E como todo campo da ciência, possui uma história e que essa 

história é descontínua. Em determinados momentos ocorrem rupturas que 

configuram o conjunto do campo, introduzindo novos paradigmas e alterando 

radicalmente o modo de pensar próprio àquela disciplina. Essa 

fundamentação do Mezan está exaustivamente desenvolvida em Kuhn 

(2011) no seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas. Isto posto 

apresentaremos a seguir, os campos teórico e prático da psicanálise. 
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NO CAMPO TEÓRICO: 
 

Analise histórica do contexto científico e cultural em que surgem as ideias 

psicanalíticas; 

História interna da teoria, com seus diversos desenvolvimentos e rupturas; 

Análise epistemológicas dos enunciados e dos conceitos. 

 

NO CAMPO DA PRÁTICA: 
 

Discussão do processo terapêutico, stricto sensu; 

Estudo da história da sociologia do movimento analítico como horizonte da 

prática; 

Estudo do contexto social e cultural no qual se inscreve a prática clínica. 
 

Caminhamos nessa altura do texto para uma análise sobre a obra 

Ponciá Vicêncio, o nome Vicêncio era o nome dos donos das terras onde 

Ponciá nasceu. Ponciá não possuía identificação com esse nome, aliás ela 

tinha horror, uma vez que ao pronunciá-lo em sua mente recorrentemente 

vinha toda a violência do contexto histórico do período escravocrata, quando 
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um proprietário ao adquirir os seres que seriam utilizados como 

escravizados, além de os rebatizar, dar outro nome, era comum acrescentar 

um nomeda família, para identificar que o ser em referência tinha proprietário, 

portanto esse ser não tinha um “nome próprio” recebia um nome que indicava 

ser uma propriedade de outrem. Aliás faz mister ler sobre  
 

...o nome próprio é o suporte daquilo que chamamos de estado civil, isto 
é, desse conjunto de propriedades (nacionalidade, sexo, idade, etc.) 
ligadas a pessoas às quais a lei civil associa efeitos jurídicos e que 
instituem, sob a aparência de constatá-las, as certidões de estado civil. 
Produto do rito de instituição inaugural que marca o acesso à existência 
social, ele é o verdadeiro objeto de todos os sucessivos ritos de 
instituição ou de nominação através dos quais é constituída a identidade 
social: essas certidões (em geral públicas e solenes) de atribuição, 
produzidas sob o controle e com a garantia do Estado, também são 
designações rígidas, isto é, válidas para todos os mundos possíveis, que 
desenvolvem uma verdadeira descrição oficial dessa espécie de essência 
social, transcendente de flutuação históricas, que a ordem social institui 
através do nome próprio (...) mais genericamente, todos os atestados 
jurídicos que envolvem um futuro a longo prazo, quer se trate de 
certificados que garantem de forma irreversível uma capacidade (ou 
incapacidade), de contratos que envolvem um futuro longínquo, como os 
contratos de crédito ou de seguro....” (BOURDIEU, 2000. p. 188) 

 

A questão do nome próprio para os africanos da diáspora81 e afro-

brasileiros, é marcada pelo elemento a ferro e fogo, e não nos referimos à 

figura de linguagem. Os embarcados nos navios negreiros, recebiam uma 

marca à ferro quente ao desembarcar e um outro nome dado pelo 

proprietário que o adquiria nos Mercados de Escravizados nas Américas. 

Esse método está registrado na historiografia e narrado na literatura 

brasileira. 

Voltemos à personagem Ponciá Vicêncio: aosair do sítio onde 

morava com a família e viajar para outra cidade, num grande centro urbano, 

Ponciá saiu do território, mas o significante de ser propriedade de outrem, 

não saiu de Ponciá. O sobrenome é a marca de um tipo de vínculo, o de 

propriedade de outrem, que permanecerá marcantemente em sua memória, 

ao ponto de gerar angústia e com o decorrer do tempo, o desejo de voltar. E 

                                                           
81 Dispersão geográfica de um povo que, mesmo espalhado pelo mundo em novas 
condições sociais e históricas, mantém o elo com sua origem étnica/racial e sua cultura. 



- 466 - 
 

perguntamos: e que desejo de volta é esse? Nos parece, ser a manifestação 

de volta ao lugar de pertencimento e reconhecimento de si. Para fazer uma 

alusão ao Milton Santos, para ser cidadão do mundo é preciso, em primeiro 

lugar, ser cidadão do lugar de onde falamos. E enquanto símbolo desse 

reencontro identificamos no texto de Conceição Evaristo, as águas. As águas 

transatlânticas que separam África-Brasil, e ao mesmo tempo a ponte 

enquanto signo da linguagem. As águas salgadas do oceano atlântico nos 

separaram, mas a língua e a cultura nos reaproximou com o continente 

africano. As águas do batismo, que destituiu de um nome de origem; não 

conseguiu destituir do pertencimento cultural.  

A questão do nome próprio, é uma das reflexões que se coloca em 

ciclos de incentivo à leitura, quando se trabalha com construção e 

fortalecimento de identidades em oficinas de leitura.  Pergunta-se às pessoas 

participantes o motivo de terem o nome que tem. Muitas revelam que não 

tem identificação com o nome. Usam apelidos, ou criam outro nome para si. 

Os nomes, muito recorrentemente, foram escolhidos por um padrinho, isso é 

muito comum nos interiores, em regiões rurais, principalmente. Ou foram 

dados em promessa ao santo católico do dia do nascimento da criança ou 

por alguma dificuldade na hora do parto. Um parto tranquilo: “Maria do Bom 

Parto”, se nasceu com o cordão umbilical enlaçado no pescoço: acrescentam 

José, ou Josefa ao primeiro nome, quando não é o próprio nome escolhido. A 

questão do nome próprio, é uma das muitas feridas provocadas pelo 

colonialismo, atravessaram séculos e ainda marcam profundamente pessoas 

afro-brasileiras, vejamos o depoimento a seguir de Mãe Beata de Yemanjá 

(2000, p.17) 
 

Nasci em 20 de janeiro de 1931. Num dia de sol muito quente. Sou 
rebelde desde o meu nascimento. Sou uma mulher negra, mas na minha 
carteira de identidade está escrito que sou parda. Os filhos das mulheres 
escravas eram batizados como se fossem católicos. Era uma maneira de 
negar nossa identidade. Nos registravam com sobrenomes europeus, 
meu nome é Beatriz Moreira Costa. Mas de onde vem esse “Moreira 
Costa?” Minha mãe era uma menina pobre do interior. Na semana de me 
parir, ela teve vontade de comer peixe, mas não tinha dinheiro para 
comprar e resolveu ir pescar. Apanhou o jererê82e foi com uma prima 

                                                           
82 Instrumento de pesca. Um saco, rendado de barbante, como uma rede.  
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para o rio, quando passavam pela casa da velha africana, ela perguntou: 
“Do Carmo, onde você vai?”  Minha mãe respondeu: “Vou pescar. Estou 
com vontade de comer peixe.” E a velha disse: “olha que esse menino 
seu vai nascer!!” E minha mãe: “Menino não. Tenho pra mim que é 
menina.” E foi pescar. Quando estava na água a bolsa rompeu e a prima 
ficou maluquinha, e saiu correndo. Eu nasci com a cabeça deformada, 
depois é que foi chegando pro lugar. Quando minha mãe saiu do rio, a 
parteira a levou para casa, pegou umas folhas e fez uma cama de palha 
para ela descansar. Minha mãe sabia que eu era filha de Iemanjá. Toda a 
minha família era do Candomblé e fui aprendendo a viver naquela 
comunidade. Para conviver num terreiro tem que ter harmonia (...) 
Recebo essa força dos meus ancestrais, que viveram nos engenhos e 
entendo o sofrimento que passaram. Hoje eu coloco o meu corpo, minha 
alma e mau saber a serviço deles. Continuo lutando para criar a 
oportunidade que eles não tiveram. Hoje sou Beata de Yemonjá83. 

 

Está explicito no texto de Mãe Beata de Yemonjá, o batismo como 

uma forma colonialista de tentar subtrair referenciais constituintes de 

identidade. A ação para superar a fome, mesmo num momento em que a 

criança estava prestes a nascer, e de fato nasceu. No rio, enquanto ela 

pescava. Ninguém deu o peixe. É um relato forte onde está presente a 

violência com a ausência do alimento e também a presença para atravessar 

a situação acompanhada. Ela não está só. E expressa que “para conviver 

num terreiro, tem que ter harmonia” e articula uma trindade materializada nos 

elementos que estão à serviço da ancestralidade: o corpo, a alma e o 

conhecimento. Por fim, reafirma a continuidade do ciclo, para que 

oportunidades sejam criadas, dando significante ao ciclo de vida, morte, vida!  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Na história recente do Brasil, a partir de 2014, vivemos tempos 

difíceis no que se refere ao aprofundamento do desmonte do Estado 

Democrático de Direito. Uma crescente tentativa e alguns êxitosna quebra de 

institucionalidade democrática repercute na garantia e efetivação de direitos 

                                                           
83 Nasceu no município de Cachoeira, no recôncavo baiano. Além de ialorixá, foi artesã, 
escritora, ativista de direitos humanos, onde se destacam o ativismo contra o sexismo, 
machismo e o racismo.Foi palestrante sobre o Candomblé na Alemanha, Nova York e na 
Universidade de Stanford. Integrou o maior Fórum Espiritual do Mundo, o Fórum Global das 
Religiões. Faleceu em 20 de janeiro de 2017.  
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humanos. Para Oliveira e Costa (2016) “ter direitos significa ter a capacidade 

e a autonomia para usufruir determinados benefícios legais garantidos pelo 

Estado aos seus habitantes”. Esta compreensão engloba todos os direitos, 

desde o direito a existir formalmente, com a certidão de nascimento, ao 

direito ao esporte, o direito à cultura, o direito humano à literatura.  

No que se refere ao acesso ao livro há uma defesa pelo Ministro da 

Economia, de retirar a isenção tributária de imposto sobre o livro, que está 

garantida na Constituição Federal.  

Para se dimensionar o despautério, em 2020, em plena pandemia o 

presidente da república submeteu ao Congresso a isenção de impostos para 

importação de arma de fogo e taxação de livros. Em abril de 2021, o Ministro 

da economia, Paulo Guedes, defende taxação de livros em 12%, sob o 

argumento de que os pobres não leem, e se quem compra livros são as 

pessoas “ricas”, essas podem pagar.Esse dado foi colhido a partir de 

Pesquisa sobre Orçamentos Familiares de 2019, onde se confirmou que 

famílias com até 2 salários mínimos não compram livros, que os mesmos são 

consumidos por pessoas com salário acima de 10 salários mínimos, o 

equivalente a US$ 1.900.00, ou seja, pessoas de classe média, assalariadas, 

não pessoas “ricas.”  

Pasmem!!! Há ricos, muito ricos que nunca leram um livro de 

literatura na vida. E há pobres, muito pobres, que leem e a valorizam, que 

fazem incentivo à leitura, em bairros e favelas e se articulam em várias redes 

nacionais de forma organizada.Organizaram ao longo do ano de 2020 e 

2021, várias ações nas redes sociais: lives, webinários, entrevistas com 

escritores, dentre tantas outras. 

Espaços criados para trocas de experiências e processos criativos, 

espaços para se dialogar sobre o papel da escola, para compartilhar como o 

escritor se tornou leitor e escritor. Ou seja, 2020 foi um ano de muitas perdas 

humanas, sim!!! E também um ano de construção de muitas travessias das 

pontes que fizeram conexão com as diversidades culturais, linguísticas, 

continentais, de gênero em suas polissemias, de debates que buscaram o 

enfrentamento ao racismo por meio da literatura numa perspectiva 

antirracista e de respeito, como nos afirma Le Guin:os seres humanos podem 

resistir a qualquer poder humano e mudá-lo. A resistência e a mudança 
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muitas vezes começam na arte, e muitas vezes mais na nossa arte — a arte 

das palavras. (LE GUIN, 2014). Pois... que tenhamos a coragem de sermos, 

humanos!!!! 
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CAPÍTULO 25 
 

A EROSÃO DEMOCRÁTICA NA VENEZUELA: O 

RETROCESSO DEMOCRÁTICO HOJE COMEÇA 

NAS URNAS 
 

Laudemiro Ramos Torres Neto84 

Vanessa Alexsandra de Melo Pedroso85 
 

INTRODUÇÃO 
 

A atual amostra se prostra a estabelecer os caminhos que levaram a 

República Bolivariana da Venezuela a uma erosão democrática em seu 

Regime de Governo. Para tanto, a presente pesquisa se subdividiu-se em 

duas partes, a primeira, denominada de “A EROSÃO DEMOCRÁTICA NA 

                                                           
84 Advogado e Professor Universitário. Mestre em Direito pela Universidade Católica de 
Pernambuco (Unicap – 2019-2021) Pós-Graduado em Ciências Criminais pela ASCES-
UNITA (2015-2016) Pós-graduado em Direito Constitucional, Processo Penal e Direito Penal, 
todos pela Faculdade Damásio. (2017-2018).E-mail:prof.laudemironeto@gmail.com. 
Endereço lattes:http://lattes.cnpq.br/9280059673436392 
85 Pós-doutora pelo Programa de Pesquisa em Ciências sociais, Crianças e Adolescentes na 
América Latina da rede: PUC-São Paulo (BR) e Centro Latino Americano de Ciências Sociais 
(CLACSO). Doutora em Direito Penal pela UniversidadComplutense de Madrid (España) 
onde investigou o crime de Tráfico de Seres Humanos e a interferência do marco do Código 
Penal Espanhol de 1995 para a prevenção de referido delito no âmbito da União Européia. 
Diplomada em Estudos Avançados (DEA) pela mesma Universidade e especialista em 
Relações Internacionais na era da Globalização pela Universidade Católica de Pernambuco 
(Brasil). Atualmente é Professora de Direito Penal da Universidade Católica de Pernambuco, 
onde, também, leciona, na condição de Professora Permanente, em seu Programa de Pós-
Graduação em Direito (Mestrado e Doutorado). É, ainda, líder do grupo de pesquisa “Direitos 
Fundamentais: Instrumentos de concretização” (Plataforma Latt es). Tem experiência na 
área de Direito, com ênfase em Direito Público, atuando principalmente nos seguintes temas: 
movimento migratório - com atenção ao fenômeno da feminização da imigração, tráfico 
internacional de seres humanos e imigração ilegal, exploração sexual e prostituição - futuro 
do Direito Penal e Direito penal da globalização. vanessampedroso@gmail.com 
Endereço lattes:http://lattes.cnpq.br/3960160064573873 
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VENEZUELA: DA AURORA AO CREPÚSCULO DO PACTO PUNTO 

FIJO”86. E a derradeira, que se acompanhará nas próximas páginas.  

Os traços delineados no primeiro ponto foram essenciais para que 

possamos observar como se deu a crise econômica no país. Bem como o 

trato para com as políticas sociais naquele Estado. Assim sendo, os rumos 

tomados pelo Pacto PuntoFijo no campo das políticas econômicas internas e 

externas se mostraramcomoos responsáveis pela crise social e política que 

já ascendia no início da década de 90, na região. 

Doravante, o que ocorrerá após o indulto de Hugo Chávez e como 

(ou se) se manteve a Democracia no país. É esse o ponto de nossa 

discussão nesse paper. Tendo esse fim como base, nos valeremos, 

novamente, de uma pesquisa histórica e bibliográfica, por meio do método 

exploratório-descritivo. Então o façamos.  
 

O RETROCESSO DEMOCRÁTICO HOJE COMEÇA NAS 

URNAS 

 

Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes 
novidades. (Cazuza: O Tempo Não Pára) 

 

Pode ser ilógico pensar que após o apogeu democrático, 

conhecedores do passado autoritário87, o povo retrocederia voluntariamente 

em busca de um totalitarismo. Afinal, o fetiche à submissão parece ser um 

elemento de determinadas sociedades atuais.  

Na modernidade, como retrata Levitsky, quando pensamos a morte 

das democracias tendemos a retratá-la por meio das “mãos de homens 

armados” (LEVITSKY. 2018. pág. 14). Certamente 

 

Durante a Guerra Fria, golpes de Estado foram responsáveis por quase 
três em cada quatro colapsos democráticos. As democracias em países 
como Argentina, Brasil, Gana, Grécia, Guatemala, Nigéria, Paquistão, 

                                                           
86 Publicado no Vol. 3, da coletâneaEducação, política e Direitos Humanos: Diálogos 
Emancipatórios. 
87 No primeiro paper, fizemos alusões ao passado totalitário vivenciado na Venezuela, em 
especial, a queda do Ditador Pérez Jiménez em 23 de janeiro de 1958 e a ascensão do 
Pacto PuntoFijo.  
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Peru, República Dominicana, Tailândia, Turquia e Uruguai morreram 
dessa maneira (LEVITSKY. 2018. pág. 14). 

 

O próprio Hugo Chávez assim o buscou em 1992, mas fracassou. 

Com isso percebeu que a via de acesso ao poder não se daria com um ato 

de agressão ao Estado democrático, mas sim por meio das regras do próprio 

jogo popular: pela via eletiva. Logo ele precisava de ajuda e Caldera fora 

essencial para isso.  

Rafael Caldera, ainda nos primórdios dos anos de 1992, estava 

deslembrado do campo político, anos antes sequer conseguirá a vaga para 

candidatar-se ao cargo de presidente pelo partido Copei. Por conseguinte, o 

então ex-presidente e agora senador, observava um lugar no Palácio de 

Miraflores cada vez mais distante.   

Experiente, notando a oportunidade que surgira com a tentativa de 

golpe de Hugo Chávez, pediu ele a palavra na tribuna da sessão de 

emergência do Congresso e, naquele momento, abraçou, com um discurso 

emotivo, a causa dos rebeldes (LEVITSKY. 2018. p. 28). 

Assim o fazendo, calhou não apenas em capitalizar a base dos 

apoiadores de Chávez, que viu nas palavras do então político, e ex-

presidente, a tábua de salvação para um país em crise e dividido.  

A polarização social se prostrava em um nível abissal. Caldeira sabia 

que precisava do apoio da grande massa que residia na base dessa 

sociedade e que estava cansada da amnésia estatal. A sua luta passou a ser 

em prol do povo, o seu discurso era para com eles e eles viam nele um 

político renovado, tanto era que havia deixado o Copei. Mera ilusão. 

As palavras em apoio à tentativa de Golpe de 1992 “fez mais que 

impulsionar a posição de Caldeira nas pesquisas; também deu nova 

credibilidade a Chávez” (LEVITSKY. 2018. p. 28). Confiabilidade essa que só 

se alargou quando da soltura dele da prisão, cumprindo com uma de suas 

promessas de campanha, o então presidente perdoou o líder e assim abriu 

os portões do seu cárcere.  

E nessa ocasião, mais que um ato político de respeito às promessas 

de campanha, via-se uma fênix que regressara das cinzas e ascendia aos 

céus. Com esse ato, o então presidente não apenas reconheceu que seus 
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fundamentos para o golpe de 1992 seriam válidos, mas que acima de tudo 

aquele homem lutava contra o establisment. Criou-se, a partir daí, um herói a 

ser seguido, um político, de viés populista88, que poderia - e o fez - colocar 

em risco toda uma democracia.  

Por sua vez, Stanley, recordando o livro 8 de “A república de Platão”, 

conta como “Sócrates argumenta que as pessoas não são naturalmente 

levadas ao autogoverno, mas buscam um líder forte para seguir” (2019. p. 

44). E aqui jaz Chávez, personificação do povo, mestiço, sem vivência 

política, militar das fileiras do baixo oficialato do Exército e líder da tentativa 

do golpe de 1992 que buscava destronar um político envolto em corrupções.  

Nesse elencar, relembra Moreira que “Chávez era admirado pela 

população menos favorecida da Venezuela, como o messias ou o justiceiro 

que iria distribuir a renda do petróleo, que antes era privilégio de uma 

minoria, segundo a narrativa construída pelo chavismo” (2018. p. 19). E isso 

era tudo que o povo ambicionava. 

Não obstante, Caldera fez o que os partidos pró-democráticos não 

deveriam fazer: na busca por se distanciar dos demagogos, os líderes 

políticos devem isolar sistematicamente os extremistas, em vez de legitimá-

los.  

Concomitantemente, Chávez, após os erros cometidos no passado 

perceberá o caminho adequado a se chegar ao Poder e logo em seguida a 

sua soltura “um repórter lhe perguntou para onde ele estava indo; “para o 

poder”, respondeu ele” (LEVITSKY. 2018. p. 29). Afinal 
 

Não se pode pretender arrumar a democracia com métodos 
antidemocráticos. (...) A democracia, vale sempre repetir, não é um fim 
em si mesmo. Dito de outra forma, na democracia, os fins não justificam 

                                                           
88 Levitsky conceitua essa figura pública descrevendo que “Populistas são políticos 
antiestablishment – figuras que, afirmando representar a “voz do povo”, entram em guerra 
contra o que descrevem como uma elite corrupta e conspiradora. Populistas tendem a negar 
a legitimidade dos partidos estabelecidos, atacando-os como antidemocráticos e mesmo 
antipatrióticos. Eles dizem aos eleitores que o sistema não é uma democracia de verdade, 
mas algo que foi sequestrado, corrompido ou fraudulentamente manipulado pela elite. E 
prometem sepultar essa elite e devolver o poder “ao povo”. Esse discurso deve ser levado a 
sério. Quando populistas ganham eleições, é frequente investirem contra as instituições 
democráticas” (2018. p. 32). 
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os meios. Os meios democráticos são marcados por limites que existem 
para evitar o arbítrio e a opressão (CASARA. 2018. p. 20). 

 

Como nos dizeres populares, “o tiro saiu pela culatra”, mas isso só se 

perceberia adiante. Realmente, conforme aponta Levitsky, as democracias 

podem morrer hoje de dentro para fora, no entanto, não mais nas mãos de 

generais, mas sim de líderes eleitos por meio do exercício do sufrágio, 

resultando em uma verdadeira erosão democrática (2018. p. 15). 

Sem embargos, é de se observar que essas práticas são comuns nas 

mais diversas formas de totalitarismo. Stanley, por exemplo, recorda o que 

dissera o ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels: “Essa será 

sempre uma das melhores piadas da democracia, que ela deu a seus 

inimigos mortais os meios pelos quais foi destruída” (2019. p. 45). 
 

A REVOLUÇÃO BOLIVARIANA E OS ELEMENTOS DE 

UMAUTORITARISMO POLÍTICO 
 

Ela começa a acontecer na Venezuela já em 6 de dezembro de 1998, 

quando Chávez vencerá, com facilidade, um candidato da elite política 

nacional. Sua eleição não apenas findou com o Pacto PuntoFijo, mas se 

prostrava a concretização da “Revolução Bolivariana que, segundo ele, 

refundaria o país” (VALENTE. 2013. p. 11). 

Além de um símbolo para o povo em face ao establisment, Chávez é 

eleito por um voto de repúdio ao período anterior, consolidando a derrocada 

do então Pacto. Sem base aliada, o então presidente sequer tinha maioria no 

parlamento, daí 
 

Duas eram as condições necessárias para sua manutenção e 
fortalecimento no poder: manter a estabilização econômica e recuperar, 
em alguma medida, os preços internacionais do petróleo. Sem esta 
combinação Chávez ficaria refém da burocracia que se apropriou do 
Estado durante os quarenta anos anteriores e que não teve seu poder 
afetado com a queda dos preços do petróleo (BARROS, 2006. p.218). 

 

Por não ter uma base forte no congresso, ele sabia que necessitava 

do povo e assim passou a fazer de seu plano de governo uma frente aos 

esquecidos e, acima de tudo, oposto ao sistema, isso garantiu a Chávez 
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apoio popular para as medidas que estariam por vir. Tanto é que, em um 

curto prazo, o plano de governo ainda recorria a um plebiscito para a 

convocação de uma nova assembleia constituinte e a aproximação ao Opep. 

Neste último, deixando claro sua distanciação para com os desejos dos 

norte-americanos.  

É interessante observar que desde o início ele já dava indícios de 

sua ascensão autoritária, seja pela tentativa de golpe de 1992, ou por sua 

convocação a uma assembleia constituintelogo após a sua eleição. 

Recordando Moreira que essa “nova carta constitucional alterou a 

configuração entre os poderes do Estado, levando à hipertrofia do Executivo 

em relação ao Legislativo e ao Judiciário” (2018. p. 40). 

Nessa esteira, o novo texto constitucional despertou assim a atenção 

de todos – americanos e membros da oposição – pois sua nova estrutura 

facilitaria o caminho para reeleição, o que assim o fez.  

Decerto, as alterações também se materializaram no processo 

político que, diferentemente da era PuntoFijo, abandonaram a fase de 

negociação e a conciliação por uma estratégia de confrontação, o que 

acabou por resultar na divisão política e social do país (MOREIRA. 2018. p. 

40). Polarização essa que parecia com a que vinha ocorrendo anteriormente, 

mas agora quem estava no poder era “o povo” e não mais a elite nacional.  

Ademais, Chávez acabou por dar “caráter efetivamente político às 

principais instituições do país” (MOUNK. 2019. p. 65). E assim, elas se 

inclinavam aos anseios de seu governo.  

Não obstante, diferentemente dos períodos anteriores – em que 

havia uma posição apolítica por parte dos militares - no governo Chávez o 

presidente os chama para próximo, doando-lhes posições importantes no 

governo, seja em cargos na administração pública ou até mesmo eletivos89.  

                                                           
89 Nesse ponto, Recordando Moreira que ele “ganhou, ainda, a prerrogativa exclusiva de 
promover oficiais das Forças Armadas, sem a necessidade de aprovação legislativa (a 
constituição anterior previa aprovação parlamentar). (...) De uma posição apolítica em 
PuntoFijo, os militares passaram a participar ativamente das principais decisões políticas, 
não apenas ocupando, de maneira progressiva, posições importantes na administração 
pública e em cargos eletivos36, mas também funcionando como verdadeiro poder moderador 
no período pós-Chávez” (2018. p. 59). 
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Em verdade, Levitsky ainda rememora que Chávez concedeu a si a 

competência para dissolver todas as instituições do Estado, inclusive a 

Suprema Corte que muito embora tivesse uma decisão anterior negando 

esse poder, temendo pela sobrevivência, acabou por aquiescer à iniciativa 

alegando ser ela constitucional. Assim, dois meses depois foi ela dissolvida e 

substituída por um novo Tribunal Superior de Justiça (LEVITSKY. 2018. p. 

84). 

Aqui é importante frisar que em uma democracia sempre é 

imaginável o surgimento de demagogos extremistas, o risco não reside no 

aparecimento, mas sim na abertura e manutenção de espaços para eles. 

Caldeira ao discursar em favor dos rebeldes na noite do golpe de 1992 não 

apenas captou votos para si, mas, sobretudo, para Chávez, dando-lhe poder 

e holofotes.  

A intervenção no processo contra ele não apenas o livrou da 

responsabilização criminal, mas foi o aval de que ele precisava para 

demonstrar ao povo que sua luta era válida e reconhecida pelo próprio 

Estado. Essa imagem talvez não tivesse se desenvolvido se a condenação 

ocorresse e só após isso ele fosse ser indultado, uma vez que se 

reconheceria judicialmente o seu erro, sua agressão ao Estado Democrático. 

Logo, os sinais seriam ainda mais nítidos quanto ao perigo que insurgia.  

Deste modo, é sempre importante identificar os propícios ditadores e, 

assim, neutralizá-los politicamente com as regras do jogo. É dizer, 

demonstrando à sociedade que é apta a elegê-lo, que os atos já realizados 

por ele podem colocar em risco o regime democrático de um país.  

Destarte, como forma de deixar mais cristalina essa visão, utilizando 

como base o trabalho de Linz, Levitsky desenvolveu um conjunto de quatro 

sinais de alerta que podem ajudar a reconhecer um líder autoritário, 

delineando que eles 
 

1) rejeitam, em palavras ou ações, as regras democráticas do jogo; 2) 
negam a legitimidade de oponentes; 3) toleram e encorajam a violência; e 
4) dão indicações de disposição para restringir liberdades civis de 
oponentes, inclusive a mídia (2018.p.32). 
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Nesse campo, ele ainda alerta que “um político que se enquadre 

mesmo em apenas um desses critérios é motivo de preocupação” 

(LEVITSKY. 2018.p. 32). E Chávez se prostrará inclinado a isso, tanto é que 

ele não apenas tomou o judiciário para si, mas também desencadeou uma 

séria de investidas em face a uma das maiores redes de televisão do país, de 

perfil opositiva, a Venevisión90. 

Destarte, no ano de 2005 o Governo estabeleceu “a nova 

institucionalidade financeira bolivariana”, uma série de fundos que recebia 

recursos do Banco Central da Venezuela e que serviria para custear 

programas sociais e a política externa do país. Nessa dimensão, sem 

fiscalização, esses recursos eram administrados exclusivamente pelo 

Executivo ao seu bel prazer. Conquanto, descreve Moreira que  
 

O artifício foi estruturado de maneira a evitar recurso ao orçamento 
nacional anualmente aprovado pela Assembleia Nacional, que foi 
transformado em instrumento secundário no sistema fiscal do Estado. 
Além disso, o orçamento nacional era calculado com base em um preço 
determinado do barril de petróleo, que se situava muito abaixo dos 
preços praticados no mercado internacional. Os montantes excedentes – 
a diferença entre o preço de referência e o preço real do barril – eram, 
por lei, transferidos para o “orçamento paralelo” (2018. p. 67). 

 

Decerto, sem fiscalização e com orçamento à disposição, o chavismo 

se manteve no Poder e com isso a democracia foi morrendo aos poucos, 

mas com viés “democrático”. No entanto, por que as sociedades modernas 

buscam tão veementemente resguardar esse Regime de Governo?  
 

A DEMOCRACIA COMO ELEMENTO DE SALVAGUARDA 

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 

O Estado enquanto construção social, filosófica e política é essencial 

para salvaguarda de seu povo, em supra, a partir dele os direitos passam a 

ser estabelecidos e guarnecidos para o bom viver social. Sem embargo, o 

leviatã se prostrou indispensável à garantia da segurança, principalmente a 

                                                           
90 Lembrando o autor que A investida foi tamanha que ela “mal cobriu a oposição durante a 
eleição de 2006, dando ao presidente Chávez mais de cinco vezes mais tempo de cobertura 
do que aos seus rivais” (LEVITSKY. 2018.p. 87). 
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jurídica, perante a concepção normativa que se insurgiu após a criação 

estatal, auxiliando na redução da carga da complexidade. 

Conquanto, a partir dessa construção social se fez crescente outra 

discussão, agora prenotada à possibilidade de uma participação social na 

direção estatal ou, ao menos, em seus mecanismos de atuação e concepção.  

De antemão, entendemos não ser mais imperativo os discursos 

relacionados aos contornos da democracia formal, onde se afiguraria à 

máxima em que uma pessoa equivaleria a um voto e, consequentemente, a 

decisão seria fruto da vontade da maior. Pois, como ressalta Casara,  

 

basta lembrar que Adolf Hitler e Benito Mussolini obtiveram, em 
determinado contexto histórico, o apoio da maioria da população alemã e 
italiana, respectivamente, para perceber que não basta atender ao desejo 
de maiorias de ocasião para assegurar a existência de democracia, vida 
digna, direitos fundamentais e evitar a barbárie (2018. p. 12). 

 

Destarte, não é nebulosa a certeza de que de igual modo ainda 

ocorrerá na Venezuela, onde por vezes Hugo Chávez e seu sucessor, 

Nicolas Maduro, também obtiveram a maioria. Por isso, a discussão que 

almejamos aqui é pensar a democracia enquanto elemento material de 

concretização e preservação de seu povo. 

Nessa esteira, estabeleceu-se a figura do regime democrático, sendo 

o seu anverso; a autocracia, como o é a ditadura. De início, é interessante 

observar o que lesiona Norberto Bobbio, apontando que hoje a dicotomia não 

reside mais na discussão entre democracia e autocracia, mas sim entre a 

primeira e a ditadura, o que para ele seria tecnicamente errôneo (2020. p. 

207). Nesse sentido, Galindo descreve que “historicamente, o termo 

“ditadura” não é contraposto à democracia. Tal contraposição é típica da 

modernidade, (...)” (2015. p. 77) e discorre estabelecendo que  
 

A ditadura não era antidemocrática em sua origem, mas algo previsto 
dentro das regras estabelecidas em Roma durante a República (Bobbio: 
2003, pp. 158-161). O ditador romano era indicado por um dos cônsules 
para defender Roma dos inimigos externos ou para solucionar distúrbios 
internos, exercendo tal função por um período não superior a seis meses 
(GALINDO. 2015. p. 78). 
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No entanto, não queremos prosseguir com tais diálogos, por isso, 

passamos apensar o termo ditadura, conforme critica Bobbio91, como sendo 

todo regime inverso ao democrático, como mais recente ainda, é o 

totalitarismo e o fascismo. Portanto, após os citados aportes devemos refletir 

no que venha a ser a democracia nessa modernidade. Nesse ponto, Silva, 

recordando os seus laços históricos delineia não ser ela 

 

Por si um valor-fim, mas meio e instrumento de realização de valores 
essenciais de convivência humana, que se traduzem basicamente nos 
direitos fundamentais do homem, compreende-se que a historicidade 
destes a envolva na mesma medida, enriquecendo-lhe o conteúdo a cada 
etapa do envolver social, mantido sempre o princípio básico de que ela 
revela um regime político em que o poder repousa na vontade do povo. 
Sob esse aspecto, a democracia não é um mero conceito político 
abstrato e estático, mas é um processo de afirmação do povo e de 
garantia dos direitos fundamentais que o povo vai conquistando no correr 
da história (SILVA. 2011. p. 125). 

 

Ainda nessa vertente, o autor ao estabelecer esse liame de proteção 

remete à dignidade da pessoa humana o alicerce da tutela estatal, para 

tanto, ele passa a conceituar a pessoa humana como um ser racional, logo 
 

Todo ser humano, sem distinção, é pessoa, ou seja, um ser espiritual, 
que é, ao mesmo tempo, fonte e imputação de todos os valores. 
Consciência e vivência de si próprio, todo ser humano se reproduz no 
outro como seu correspondente e reflexo de sua espiritualidade, razão 
por que desconsiderar uma pessoa significa em última análise 
desconsiderar a si próprio. Por isso é que a pessoa é um centro de 
imputação jurídica, porque o Direito existe em função dela e para 
propiciar seu desenvolvimento (SILVA. 1998. p. 90). 

 

Nesse viés, ao diferenciar o preço e a dignidade, Silva ressalta que 

“aquilo que tem um preço pode muito bem ser substituído por qualquer outra 

coisa equivalente” (SILVA. 1998. p.91). Enquanto aquele que detém a 

dignidade não acolhe substituto paralelo, pois ele é, na sua individualidade, 

único, infungível. Então, avocando os preceitos kantianos, estabelece 
 

                                                           
91 Para saber mais sobre essas distorções conceituais, evolução e espécies. Ler “Estado, 
Governo, Fragmentos de um dicionário político”, de Norberto Bobbio.  
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que a dignidade é atributo intrínseco, da essência, da pessoa humana, 
único ser que compreende um valor interno, superior a qualquer preço, 
que não admite substituição equivalente. Assim a dignidade entranha e 
se confunde com a própria natureza do ser humano (SILVA 1998. p. 91). 

 

Deste modo, conclui Silva que a “democracia é o único regime 

político capaz de propiciar a efetividade desses direitos” (1998. p. 94). Nessa 

dimensão, “quando os poderes públicos violam as liberdades fundamentais e 

os direitos garantidos pela Constituição, a resistência à opressão é um direito 

e um dever do cidadão" (AGAMBEN. 2004. p. 23). 

Destarte, sendo a dignidade da pessoa humana o valor que atraí a 

realização dos direitos fundamentais do homem. Protegê-la não é apenas 

uma perspectiva política, mas, acima de tudo, uma concepção humanista. 

A própria constituição venezuelana de 1999, fruto da assembleia 

constituinte convocada por Chávez, prontamente abarca nos seus artigos 

iniciais essa consagração, estabelecendo ter o Estado como objetivo 

essencial à defesa e ao desenvolvimento da pessoa, bem como o respeito à 

sua dignidade92.  

A despeito disso, em termos formais, não é tão simples 

estabelecermos o que venha a ser um Estado verdadeiramente democrático. 

Galindo já apunhava que 
 

O termo “democracia” e seus derivados são fartamente utilizados em 
nomes oficiais de Estados de duvidosas práticas genuinamente 
democráticas – a exemplo da República Democrática Alemã ou da 
República Popular e Democrática da Coreia (Coreia do Norte) – bem 
como em discursos de posse de ditadores como Garrastazu Médici no 
Brasil ou ainda em Constituições semânticas de Estados como o Chile da 
Era Pinochet (GALINDO. 2015. p. 77). 

 

                                                           
92 Artículo 3. El Estado tiene como fines esencialesla defensa y eldesarrollo de la 
persona y elrespeto a sudignidad, elejercicio democrático de lavoluntad popular, 
laconstrucción de una sociedad justa y amante de la paz, lapromoción de laprosperidad y 
bienestardelpueblo y lagarantíadelcumplimiento de losprincipios, derechos y 
deberesreconocidos y consagrados en esta Constitución. La educación y 
eltrabajosonlosprocesosfundamentales para alcanzardichos fines. (Grifo Nosso) Disponível 
em: https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf Acesso em: 20/01/2021. 
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Em verdade, a própria constituição venezuelana já expunha em seu 

preâmbulo ser ela erguida com fim supremo de construir uma sociedade 

democrática, participativa e protagonista, bem como garantidora dos direitos 

humanos93. É de se transcrever, a título de exaustão, o teor do art. 19 do 

texto constitucional daquele país, in verbis;  
 

Artigo 19. O Estado garantirá a todas as pessoas, de acordo com o 
princípio da progressividade e sem qualquer discriminação, o inegável, 
indivisível e interdependente gozo e exercício dos direitos humanos. O 
respeito e a garantia são obrigatórios para os órgãos do Poder Público, 
de acordo com esta Constituição, com os tratados de direitos humanos 
assinados e ratificados pela República e com as leis que os desenvolvem 
(Tradução Nossa). 

 

Não obstante, na mesma linha, segue o artigo 2ª94 da citada norma 

constitucional que, indo mais além, ressalta ser o país pautado em um 

Estado democrático e social de direito e justiça.   

                                                           
93 El pueblo de Venezuela, enejercicio de sus poderes creadores e invocando laprotección de 
Dios, elejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de 
nuestrosantepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y 
soberana; conelfin supremo de refundar la República para establecer una sociedad 
democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural enun Estado de 
justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de lalibertad, laindependencia, la 
paz, lasolidaridad, elbiencomún, laintegridad territorial, laconvivencia y elimperio de laley 
para esta y las futuras generaciones; asegureelderecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a 
laeducación, a lajusticia social y a laigualdadsindiscriminaciónnisubordinaciónalguna; 
promuevalacooperación pacífica entre lasnaciones e impulse y consolide 
laintegraciónlatinoamericana de acuerdoconelprincipio de no intervención y 
autodeterminación de lospueblos, lagarantía universal e indivisible de losderechos 
humanos, lademocratización de lasociedad internacional, el desarme nuclear, elequilibrio 
ecológico y losbienes jurídicos ambientales como patrimoniocomún e irrenunciable de 
lahumanidad; enejercicio de su poder originario representado por laAsamblea Nacional 
Constituyente mediante el voto libre y en referendo democrático, decreta lasiguiente. (Grifos 
Nossos) Disponível em: https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdfAcesso em: 
20/01/2021. 
94 Artículo 2. Venezuela se constituyeenun Estado democrático y social de Derecho y de 
Justicia, que propugna como valores superiores de suordenamiento jurídico y de 
suactuación, la vida, lalibertad, lajusticia, laigualdad, lasolidaridad, la democracia, 
laresponsabilidad social y en general, lapreeminencia de losderechos humanos, la ética y el 
pluralismo político. (Grifo Nosso) Disponível em: 
https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdfAcesso em: 20/01/2021. 
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Doravante, não há como falarmos em Direitos Humanos ou, até 

mesmo, no âmbito interno, em Direitos Fundamentais, em regimes totalitários 

que extirpam a liberdade e coisificam o sujeito.  

Portanto, erguer um Estado democrático, guiado pelo 

reconhecimento não apenas formal da dignidade humana, é fundamental 

para tutela dos Direitos Humanos. Por isso, os países que abicham regressar 

a esse regime buscam logo no início de seu texto constitucional 

salvaguardar, igualmente, essa dignidade como valor supremo, conforme o 

fez, por exemplo, a Alemanha, Portugal, Espanha e o Brasil (SILVA. 1998. p. 

89). 

Destarte, concebe-se que durante a vigência de um Estado 

democrático os direitos estão protegidos por um ente mantenedor dos 

elementos fundamentais que permeiam a dignidade. Logo, sua importância 

não apenas no aspecto formal, mas acima de tudo material. 

Não obstante, é de se saber que a Venezuela, como membro em 

missão permanente da OEA95, assinou a Carta Democrática 

Interamericana96. Organização que foi essencial nos diálogos que fizeram 

com que Chávez permanecesse no Poder em 2002, quando de uma das 

tentativas de afastamento do então presidente de seu cargo pela oposição.  

Ademais, por tudo que foi exposto, se percebe como o então 

presidente passa a ter em suas mãos não apenas o Poder Executivo, que já 

se fazia inflado graças a Constituição de 1999, mas também os demais freios 

desse sistema que agora não encontrava rédeas para sua condução. 

E assim, como se percebe, a democracia venezuelana vai se 

consumindo, o que levou o Bloco do Mercosul, em comunicado conjunto, a 

repudiar veemente os atos que se sucederam a partir dos anos de 201497. 

                                                           
95 Conforme se aponta no órgão. Disponível em:  
http://www.oas.org/es/estados_miembros/estado_miembro.asp?sCode=VEN Acesso em 
30/07/2020. 
96 Disponível em: http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm. 
Acesso em 20/01/2021. 
97 Para saber mais, leia  Declaração dos Estados Partes do Mercosul sobre a República 
Bolivariana da Venezuela, disponível em: https://www.gov.br/mre/pt-
br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/declaracao-dos-estados-partes-do-
mercosul-sobre-a-republica-bolivariana-da-venezuela. Acesso em 20/01/2021.  
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Decerto, a Venezuela de Chávez a Maduro9899, como se percebe, cada vez 

mais se afasta desse regime e o povo é que padece nas vielas e ruas de 

Caracas, enquanto no palácio de Miraflores, nunca se viu tanta bonança, ao 

menos para alguns escolhidos.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Por todo exposto, rememoramos a situação do povo venezuelano e a 

crise – política, social e econômica – vivenciada naquele país. No campo 

jurídico, se percebeu que a aurora democrática não seria a tábua de 

salvaguarda para um povo recém-emancipado de um regime totalitário, pois 

sem a manutenção desse segmento o autoritarismo regressaria e colocaria 

em risco tudo que outrora fora conquistado. 

Nessa dimensão, como constatamos no proêmio deste paper, a crise 

econômica dialoga umbilicalmente com a política, e ambas desaguam na 

instabilidade social. A derrubada do ditador Pérez Jiménez poderia ter 

representado um marco social para àquele povo que vivente do inconsciente 

estatal emergiria em um novo estado social, mas que logo se viu olvidado 

pelo Estado. 

Não obstante, se percebeu que a manutenção da economia voltada a 

uma única fonte de riqueza não apenas colocou o país em risco ante auma 

presente crise petrolífera, mas também foi responsável por afastar cada vez 

mais as classes sociais de uma sociedade que galga em um dos polos o 

júbilo do “ouro negro” e do outro as mazelas desse mesmo minério.  

Com a crise econômica veio a política, e com ela a revolta popular 

que culmina no caracazo e abre espaço para investidas militares que 

ambicionavam a tomada do poder, de início fracassada, mas que foi 

                                                           
98 Para saber mais, leia: Brasil aprova na ONU resolução sobre direitos humanos na 
Venezuela. Disponível em: Brasil aprova na ONU resolução sobre direitos humanos na 
Venezuela — Português (Brasil) (www.gov.br). Acesso em 20/01/2021. 
99 Para saber mais sobre os acontecimentos vivenciados na Venezuela, em especial, nos 
anos de 2013-2019. Acessar a Nota Técnica n.º 
3/2019/CONARE_Administravo/CONARE/DEMIG/SENAJUS/MJ (PROCESSO Nº 
08018.001832/2018-01) do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Disponível em 
https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1564080197.57/sei_mj-8757617-
estudo-de-pais-de-origem-venezuela.pdf. Acesso em 20/01/2021. 
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responsável por ergue um pseudo-herói que poderia acudir uma nação ou, 

por vezes, açoitá-la ainda mais.  

Como espectadores que somos, é interessante percebermos que 

desde o início Chávez já dava sinais de sua ascensão autoritária, seja pela 

tentativa de golpe de 1992, ou por sua convocação a uma assembleia 

constituinte logo após a sua eleição.  

A crença do domínio da situação pode resultar em um patíbulo que 

nos leva em uma direção que não almejamos seguir, assim como alguns 

venezuelanos pensaram ser Chávez dominável, mera ilusão, pois uma vez 

no poder o demagogo buscar com todas as forças e meios disponíveis 

neutralizar a oposição.  

Logo ele se ver como intangível e onipotente, e tudo que vai de 

encontro a ele deve ser combatido e exterminado em nome da pátria, do 

povo e de um sentimento distorcido de patriotismo entrelaçado em culto à 

personalidade que guia os governos autoritários.  

A lição que podemos tomar é que é imprescindível neutralizar 

politicamente esses possíveis ditadores, principalmente em períodos de crise 

social, política /ou econômica. Essa tarefa não é fácil, principalmente quando 

da necessidade de formação de coalizões pró-democráticas com partidos de 

viés divergente, como foi a junta patriótica que depôs Pérez em 1958. 

Destarte, muito embora difícil, faz-se uma tarefa necessária. 

Portanto, nesses dois trabalhos100 buscamos apresentar aos leitores 

os marcos históricos, políticos e sociais que conduziram a Venezuela nas 

últimas décadas e que resultouno êxodo de mais de 5.478.377 

venezuelanos, até fevereiro de 2021101. 

No mais, essa pesquisa não se encerra por aqui, pois nos propomos 

a aprofundar o fluxo migratório desse povo no século XXI, em especial, 

direcionados ao Estado brasileiro102. Mas por hora, essas foram apenas às 

                                                           
100 O primeiro denominado de “A EROSÃO DEMOCRÁTICA NA VENEZUELA: DA AURORA 
AO CREPÚSCULO DO PACTO PUNTO FIJO”.Publicado no Vol. 3, da obraEducação, 
política e Direitos Humanos: Diálogos Emancipatórios. 
101 Números disponibilizados pela ACNUR. Para saber mais, acesse: SituaciónRespuesta a 
losVenezolanos (r4v.info) Acesso em: 06/03/2021. 
102 E assim publicarmos em um, possível, Vol. 5, desta coletânea. 
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primeiras considerações sobre essas andanças, sabemos que nossa jornada 

não se finda com essas derradeiras considerações, apenas concluímos uma 

etapa. 
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CAPÍTULO 26 
 

A FORMAÇÃO HUMANA A PARTIR DO 

DIÁLOGO CULTURAL-RELIGIOSO 
 

Lílian Pereira da Costa Linhares103 
 

INTRODUÇÃO 
 

Refletir sobre a Formação Humana partindo do diálogo cultural 

religioso aproxima-nos de uma acepção de Formação Humana / Formação 

Continuada como fonte de vida e comprometimento com a dignidade 

humana. Desta perspectiva, o diálogo cultural em torno do sagrado e da 

transcendência são pertinentes à vida, à compreensão da pessoa e de seu 

ser e fazer-se no mundo. O diálogo entre as culturas religiosas criam 

tessituras sobre a vida e sua preservação, assim como o seu contrário, a 

ausência do diálogo, o fundamentalismo poderá fomentar a morte, no que 

insiste em excluir o diferente, induz ao desrespeito à vida e a dignidade 

humana em nome da “verdade absoluta”. 

O diálogo entre as culturas religiosas e a Formação Humana, estão 

entrelaçados na complexidade da cotidianidade brasileira, presentes em 

nossa “mestiçagem cultural”, constitui a vida e o fazer-se humano de nosso 

povo enquanto processo de socialização. Assim, a Formação Humana 

apresenta-se como fonte de vida social enquanto promove condições de vida 

digna em sociedade:  
 

Formação como fonte de vida! Entendo-a como fonte de vida, porque 
sem uma determinada formação em uma determinada sociedade 
dada, uma pessoa não tem condições de viver plenamente nesta 
sociedade, tornando-se alienada, marginalizada, não participando do 
conjunto da vida humana.  (FERREIRA, 2008, p. 52) 

 

                                                           
103 Clérica Anglicana, Licenciada em Educação (UNOPAR), Pós- Graduação Lato Sensu em 
Teologia (Seminário Anglicano de Recife, Especialista em Psicopedagogia (Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru).   
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Pensar este processo de vir a ser humano em conjunto, em 

sociedade implica considerar a incompletude humana, somos seres humanos 

em permanente projeto de autoconstrução em diálogo com o mundo; nossa 

experiência do diálogo referente à práxis pedagógica; provoca-nos quanto 

aos processos de conscientização, projeções e superações humanas. A 

pessoa vivencia o processo de sua formação contínua à medida que tem na 

práxis seu referencial do ser e fazer-se historicamente. De seus 

entrelaçamentos culturais, nas interações com o outro, formam-se tessituras 

de resignificação e recriação, de si, do outro e do seu entorno, assim, as 

relações humanas tendem a ser relações complexas de alteridade.  

Nas reflexões de Freire e Ferreira, vê-se que, uma formação é 

determinada por uma concepção de mundo que a delimita e a dirige. Sabe-

se, também, que o ser humano não é apenas um ser cognoscente, mas 

também um ser que vive e sente: a pessoa é sujeito de conhecimento, é 

sujeito de vida e de ação. É através da sua ação, com a sua existência - que 

é práxis - que é capaz de superar sua própria subjetividade e de conhecer a 

realidade na sua totalidade, por isso, a vida do ser humano está na 

construção de sua própria vida na relação de diálogo com o mundo em que 

vive. 

Por isso, Ferreira diz que o conceito de práxis como categoria da 

teoria dialética da sociedade pode e necessita ser repensado, sempre que se 

fala em formação, pois a realidade humano social se desenvolve como o 

posto a ser dado: 
 

(...) isto é práxis na sua essência e universalidade é a revelação do 
segredo do homem como ser ontocriativo, como ser que cria a realidade 
(humano social) e que, portanto, compreende a realidade (humana e não 
humana), a realidade na sua totalidade. (Ibidem, p. 56)  

 

Neste sentido, a práxis do ser humano não é atividade prática 

contraposta à teoria; muito ao contrário: é a determinação da existência 

humana como elaboração da realidade. É a atividade consciente do ser 

humano que cria a realidade, enquanto se recria como ser humano, num 

movimento dialético, que o torna cada vez mais humano porque cada vez 

mais intérprete e criador de sua realidade. 
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Por isso a práxis é criativa, é atividade que se produz historicamente, 

que se renova continuamente e se constitui de modo prático na relação 

complexa de alteridade do ser humano com o mundo. Sobre isso, assinala 

Freire: 
 

Herdando a experiência adquirida, criando e recriando integrando-se às 
condições de seu contexto, respondendo aos desafios, objetivando-se a 
si próprio, discernindo, transcendendo, lança-se o homem num domínio 
que lhe é exclusivo - o da história e o da cultura. (...)Na sua 
destemporalização. Na sua acomodação. No seu ajustamento. se 
suprime a liberdade fica ele um ser meramente ajustado ou acomodado. 
E é por isso que, minimizado e cercado, acomodado a ajustamentos que 
lhe sejam impostos, sem o direito de discuti-los, o homem sacrifica 
imediatamente a sua capacidade criadora. (FREIRE, 1983, p. 41-42) 

 

Neste sentido, a pessoa humana, enquanto sujeito cultural e histórico 

desenvolve-se no diálogo sociocultural e religioso em busca de uma 

educação humanizadora, revitalizadora da sensibilização e reflexão sobre a 

alteridade humana, portanto ético-religiosa:   
 

Daí a importância da clareza sobre a formação, em todos os tempos 
históricos em que se dá, à luz de que concepção se dá e a forma pela 
qual se dá. Daí, também, a importância de uma formação cuja concepção 
forneça os elementos que permitam superar os limites da consciência 
ingênua, limitadora e servil (...) (KOSIK, 1976, p.197) (FERREIRA, 2008, 
p. 52).  

 

Esta reflexão ressalta a importante relação entre formação e tempo 

histórico, articulada com a com a vida e a superação de limitações da 

consciência. Uma consciência ingênua, fetichizada por dogmas institucionais 

científicos ou religiosos; precisa ser repensada; por uma Formação 

continuada entrelaçada às concepções e paradigmas da complexidade 

dialógica e da Formação Humana: como ser e fazer-se em conjunto, nas 

relações interativas, construídas no diálogo intercultural, interdisciplinar, 

portanto interreligioso. Desta abertura ao diálogo, potencializa-se uma “nova 

natureza”, latente na dimensão lúdica e transcendental, “ontocriativa” em 

cada pessoa, potencial de desenvolvimento da autonomia e da alteridade, 

condições necessárias à construção de redes dialógicas interculturais e 

interreligiosas. 
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Para Ferreira, uma pergunta se faz necessária ainda hoje, muito 

embora tenha sido feita anteriormente por Gramsci referindo-se ao 

descompasso entre o discurso sobre democracia, seus princípios universais 

“liberdade, fraternidade, solidariedade” proclamados na Revolução Francesa 

em 1789-1799 e até hoje não cumpridos e respeitados. Que é o Ser 

Humano? E do que trata esta formação humana para este tempo? Para 

Ferreira o ser humano é melhor compreendido quando concebido numa visão 

de conjunto, enquanto processo de seus atos conscientes ou inconscientes 

que lhe permitirão um vir a ser, a partir de suas condições dadas e de sua 

autoconstrução, podendo assim, criar a sua própria vida. Por isso, perguntar 

sobre o ser humano e pela sociedade humano-social é fundamental quando 

pensamos em Formação Humana: 
 

Ela nasce do fato de termos refletido sobre nós mesmos e sobre os 
outros: e de querermos saber de acordo com o que vimos e refletimos, 
aquilo que somos, aquilo que podemos ser, se realmente – e dentro de 
que limites - somos criadores de nós mesmos, da nossa vida, do nosso 
destino. (Gramsci, 1981, p. 38). (Ibidem, p. 53) 

 

Desta perspectiva, em que nos criamos a nós mesmos e aos nossos 

destinos também; enfrentaremos as questões dos limites de nossa 

consciência e personalidade tendo que discernir sobre nosso inconsciente, 

condicionamentos socioculturais, preconceitos e tabus. A estes desafios da 

personalidade (aspectos da psicologia), das nossas carências de 

aprendizagens (Formação continuada), das nossas hierofanias e da 

transcendência (teologia-ciências da religião-sociologia), há que se 

responder dialogando interdisciplinarmente, tecendo a complexa rede de 

diálogos estabelecidos nas interações com o mundo e com o outro. Na visão 

de Ferreira, a personalidade se faz e se refaz quando, no processo reflexivo 

das interações sobre nós mesmos e sobre os outros; vamos adquirindo o 

“habitus ou a nova natureza”. 

A teórica assinala também que a Ciência e consciência social 

tornam-se, portanto, indissociáveis quando se pensa na democratização do 

saber como possibilidade do conhecimento, a formação humana, esta 

concepção, inclui a interpretação dos símbolos e culturas religiosas por 

serem estes elementos integrantes das culturas humanas, que adquirem 
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forma através do ser e fazer a vida em sociedade. Neste sentido, este novo 

modo de ser gente, propõe uma relação dialógica entre teoria e práticas 

pedagógicas promotoras da vida e iluminadoras da realidade. 

É importante para Ferreira, uma Formação Humana que resulte em 

transformação da realidade, não apenas na reprodução de como ela se 

apresenta, ou seja, a partir da atividade pedagógica crítico-prática, numa 

concepção de Formação Humana do profissional da educação pautada na 

práxis como possibilidade de compreensão da realidade na indissociabilidade 

da teoria e da prática como pólos complementares de uma mesma totalidade: 

 
(...) Daí a importância da formação humana na sua integralidade, 
prioritariamente na escola, mas também em todos os espaços possíveis, 
com todos os recursos e disponibilidades que a ciência e a cultura 
produzem para a qualidade da vida humana sem tratamentos 
discricionários – muitas vezes sutis e “maquiados – que imobilizam e 
desumanizam, desqualificam e produzem a morte humana na vida”. 
(Ibidem, p.57) 

 

Assim, a Formação Humana vem humanizar a ciência cartesiana, 

lança seu olhar de complexidade sobre a vida, em conjunto nas interações 

sociais denunciando formas de educação e cultura que desmerecem a vida e 

a dignidade humanas. Portanto, a Formação humana e o diálogo entre as 

culturas religiosas estão inseridos numa perspectiva de ciência 

humanizadora: 
 

Falo de uma formação que parta da convicção de que sem a reflexão 
radical rigorosa e de “conjunto” não acontecerá a verdadeira formação 
humana, assim como a sua realização humana para a felicidade. (...) 
Dermeval Saviani define como “reflexão radical, rigorosa e de conjunto” a 
filosofia da educação para pensar os problemas da vida e da educação, 
para explicitar a importância do pensamento filosófico que elucida as 
compreensões necessárias à vida humana (Savianni, 1971, p.32) 
(Ibidem, p. 58) 

 

Nesta visão de conjunto, de complexidade e de entrelaçamentos 

encontra-se o diálogo das culturas religiosas, considerando a 

multidimensionalidade humana através do sagrado, interterligando a mística 

alteridade, ascese e relações de trabalho, fé e criação de novos mundos, 

todas de alguma maneira oferecem processos culturais e formativos, no 
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entanto: “sabe-se que, só se aprende de fato, quando o objetivo de 

aprendizagem, que é o conhecimento - se converte numa espécie de 

“segunda natureza” de que nos fala Saviani, um habitus que significa uma 

situação irreversível” (Saviani, 2003, p.20) (Ibidem, p. 58-59) 

Esta “segunda natureza”, o “habitus irreversível” resultante da 

Formação Humana não poderá prescindir do diálogo entre as culturas 

religiosas. Atualmente, a construção do diálogo cultural religioso constrói 

teias e entrelaçamentos científico-cultural relevantes, em espaços de 

aprendizagens diversos, como Fóruns, seminários e outras situações 

propícias à discussão e à pesquisa quanto ao papel das religiões no campo 

simbólico, suas hibridações e seus diálogos. 

Esta significativa busca científica reflete a abertura de espaços para 

pesquisas históricos e sociológicas na América Latina, trazendo questões de 

diálogos entre as religiões nas sociedades, apontam que desde a 

colonização cultural católico-ibérica acontecem diálogos e hibridações 

religiosas importantes: 
 

Na atualidade, a emergência das novas religiosidades e o crescimento do 
pentecostalismo e do neo-pentecostalismo, ampliam os diálogos e 
hibridações com diversas instituições e grupos, inclusive de comunicação 
de massa, como jornais, revistas, mídias eletrônicas, entre outras. Estes 
diálogos também se verificam no campo simbólico e mesmo no interior 
das próprias religiões, revelando os interesses, disputas de poder, status 
e dominações. (NUNES, 2009) 

 

Por isso, o diálogo entre as culturas religiosas parece atuar com 

relevância no seio das reflexões teóricas socioculturais. As religiosidades 

emergentes, as hibridações institucionais dão múltiplas formas 

contemporâneas ao sagrado, instituinte ou instituído, o sagrado parece 

desafiar-nos para uma postura sensível a este momento histórico. É 

pertinente perguntar sobre as interações religiosas nos processos 

educativos, de que forma a Educação brasileira presentifica-se face ao 

diálogo interreligioso e a Formação Humana? 

Estas e outras questões se configuram na dinâmica dialógica em que 

esta temática se insere, experiências recentes, novas reflexões científicas e 

possíveis conexões com o cotidiano apontam para a necessidade urgente de 
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abertura ao diálogo. Freire quando trata o universo do aprendiz, suas 

potencialidades e decodificações do ainda enigmático investe na abertura 

latente em cada ser humano para novos leques temáticos e interdisciplinares:  
 

Esta abertura, que não existirá no caso de seu conteúdo temático está 
demasiado explicitado ou demasiado enigmático, é indispensável que a 
codificação, refletindo uma situação existencial, constitua objetivamente 
uma totalidade. Daí que seus elementos devam encontrar-se em 
interação, na composição da totalidade. (FREIRE, 2005, p. 126-127) 

 

A perspectiva Freireana assinala “possibilidades plurais de análises” 

da realidade, neste sentido, a inserção das temáticas interreligiosas como 

elemento fundamental à Formação Humana potencializam espaços de 

diálogo com as diferentes culturas, desenvolvendo no sujeito a abertura 

necessária para as leituras plurais da realidade, através do leque temático 

intercultural. Para tanto é indispensável revisitar a práxis dos (as) educadores 

(as) com novos paradigmas, que provoquem reflexões revitalizadoras no que 

concerne a humanização dos processos de Formação com vistas ao diálogo 

interreligioso e Formação Humana/Continuada.  
 

O DIÁLOGO INTERRELIGIOSO ENQUANTO ABERTURA 

AO PROCESSO PEDAGÓGICO  
 

O diálogo interreligioso enquanto abertura ao processo pedagógico 

sugere possibilidades plurais de construção do conhecimento das culturas 

religiosas, a partir das interações interreligiosas nos diversos espaços de 

aprendizagens. Neste sentido, o Ensino Religioso, na acepção de Diálogo 

/Conhecimento, se coloca como fundamental para a formação do profissional 

da educação e de todos e todas envolvidos no processo de Ensino 

aprendizagens. 

Historicamente a escola tem exercido seu papel de facilitar o acesso 

ao conhecimento construído pela humanidade, proporcionando 

desenvolvimento através do ensino de valores e atitudes. Por sua natureza 

histórica, a escola tem dupla função: trabalhar com os conhecimentos 

humanos sistematizados, historicamente produzidos e acumulados, e criar 

novos conhecimentos. 
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Assim: 
 

Entendendo a educação escolar como um processo de desenvolvimento 
global da consciência e da comunicação entre educador e educando, à 
escola compete integrar, dentro de uma visão de totalidade, os vários 
níveis de conhecimento: o sensorial, o intuitivo, o afetivo, o racional e o 
religioso. (FONAPER, 1997, p. 44) 

 

Neste sentido, o Conhecimento religioso enquanto conhecimento 

produzido é patrimônio humano e como tal deve estar disponível. O 

conhecimento religioso é um conhecimento disponível, portanto, a escola não 

pode recusar-se a socializá-lo. No entanto, pela natureza da escola, por 

questões éticas e religiosas não é função da escola propor aos educandos a 

adesão e vivência desses conhecimentos enquanto princípio de conduta 

religiosa e confessional, já que esses são sempre propriedade de uma 

determinada religião.  

A escola é um espaço privilegiado no sentido de favorecer as 

interações humanas, seus espaços e filosofias determinam a natureza destas 

relações. Por isso: o conhecimento religioso enquanto patrimônio cultural da 

humanidade tem seu lugar garantido na escola: “É preciso, portanto, prover 

os educandos de oportunidades de se tornarem capazes de entender os 

momentos específicos das diversas culturas, cujo substrato religioso colabora 

no aprofundamento da cidadania.” (Ibidem, p. 45) 

Esta reflexão nos remete ao papel do diálogo interreligioso nos 

espaços de educação a serviço da cidadania, contemplando os direitos 

humanos e ambientais atendendo aos deveres da educação enquanto 

promotora da dignidade humana e referência de conscientização para uma 

cultura de paz, por isso: à Escola é atribuída a responsabilidade, como 

consequência do projeto educativo, comprometido com a democratização 

social e cultural, de colocar o Ensino Religioso na função de garantir que 

todos os educandos tenham possibilidade de estabelecer diálogo. “E como 

nenhuma teoria sozinha explica completamente o processo humano, é o 

diálogo entre elas que possibilita construir explicações e referenciais, que 

escapam do uso ideológico ou catequético”. (Ibidem) 

Neste sentido, a escola tem o papel relevante de ajudar na 

superação dos reducionismos, sectarismos, dogmatismos e fundamentalismo 
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religiosos ou científicos referentes ao sagrado, atentando para suas múltiplas 

formas culturais e para autonomia da pessoa humana em relação às suas 

pertenças religiosas e as relações de alteridade. Cabe à escola, enquanto 

espaço de aprendizagens, ampliar a compreensão da história e da vida dos 

educandos(as) oferecendo-lhes oportunidades de interação e diálogo sobre a 

complexidade do sagrado, ao mesmo tempo acessando as revelações 

pertinentes à tradição religiosa do outro, exercitando a escuta de outras 

experiências culturais  com o sagrado, oferecendo espaço às  contribuições 

na construção de  saberes dialógicos,orientando para o relacionamento com 

o outro, permeado por valores de alteridade. 

Esta reflexão sobre a escola prossegue por compreender a escola 

como espaço onde a consciência Humana toma ciência de suas limitações, 

ao mesmo tempo em que, também é nela que a humanidade poderá 

aprender as razões de superação de seus limites. É na dinâmica da 

educação que o anseio de aprender a totalidade da vida e do mundo é 

explicitado em formas de conhecimentos culturais. E, como o conhecimento 

religioso está no substrato cultural, o ensino Religioso contribui para a vida 

coletiva dos educandos na perspectiva unificadora que a expressão religiosa 

tem, de modo próprio e diverso, diante dos desafios e conflitos: 
 

Assim, o conhecimento religioso, enquanto sistematização de uma das 
dimensões da relação do ser humano com a realidade transcendental, 
está ao lado de outros, que, articulados, explica o significado da 
existência humana. Ele é o instrumento que auxilia na superação das 
contradições de respostas isoladas de cada cultura. (Ibidem, p. 46) 

 

Nesta perspectiva, está contemplada a teoria da complexidade e sua 

perspectiva de complementaridade em relação ao diferente, o Ensino 

Religioso com ênfase na Formação Humana se faz relevante para uma 

Educação inclusiva e transformadora. O Ensino Religioso com ênfase na 

Formação Humana interage com a cultura e dialoga com as demais ciências 

e quando o conhecimento tem significado, ele, por conseguinte, se humaniza. 

Por isto, trabalha com perguntas: 
 

Todo ser humano faz perguntas. Ele interroga a si mesmo e ao mundo. 
Ao interrogar-se, procura saber quem ele é, para onde vai e de onde 
veio. Quando a pergunta recai sobre o mundo, o ser humano procura 
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compreender o seu mistério, sua origem e finalidade, Na experiência do 
cotidiano existencial, a pergunta rompe com este. Provoca novas 
situações. Faz emergir o desconhecido. (...)É um oculto vislumbrado no 
horizonte. A esse desconhecido que está além-horizonte denominamos 
de mistério. A negação do mistério provoca o caos. (Ibidem, p. 36) 

 

A consciência humana percebe-se em caos quando não consegue 

compreender os fenômenos que se manifestam, temporais, mortes, doenças, 

guerra etc. Superamos o caos quando o conhecimento do fenômeno se dá. O 

conhecimento religioso tem demonstrado que também elaboramos o caos a 

partir de ritos e símbolos que construímos, visto que a eles atribuímos 

significados e transcendemos. 

A pergunta surge da necessidade do conhecimento, é instigante e 

inspiradora, inerente à inteligência humana. O conhecimento elimina a 

curiosidade provisoriamente, cada pergunta requer uma resposta. A história 

revela muitas respostas às perguntas feitas, elas são muitas e dependem de 

quem as responde. As respostas estão intimamente ligadas à visão de 

mundo. Assim, a concepção de mundo é a maneira como cada ser humano 

compreende o mundo.  

Neste trabalho a teoria da complexidade nos amplia o olhar 

pedagógico para a transdisciplinaridade; conforme Severino (2002) em 

“Educação e Transcisciplinaridade”, nosso tempo é de travessia e paradoxos, 

os mais fundos desencantos coexistem com reencantamentos que se 

partejam. É necessário refletir sobre a natureza da crise, que nos põe à 

prova, é tempo de depuração e mudança, risco e possibilidade. Por isso, 

cresce planetariamente uma nova consciência da dignidade humana e do 

valor permanente da democracia. Cresce a consciência da necessidade de 

preservar amorosamente este planeta. Nas relações de ensinar e aprender 

cresce a necessidade de redescobrir o entusiasmo (em teos - estar pleno de 

Deus) com o conhecimento, do desejo de aprender, da alegria de pensar 

crítica e criadoramente. 

A formação humana é sempre histórica e socialmente datada, em 

cada época da história, ou seja, contextualizada, não sendo possível defini-la 

de uma vez para sempre. Seu processo é de constante descontinuidade e 
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continuidade, em permanente construção, mantendo a percepção da pessoa 

humana enquanto mente, corpo e espírito. Por isso: 
Propõe-se, num contexto de uma mudança de época fortemente marcado 
pelo pluralismo, inclusive religioso, os fundamentos da disciplina que 
evidenciam a uma educação como “novos olhares”, repensando-a como 
instrumento na construção de uma cultura de paz. (Revista Diálogo - nº 
57, 2010, p. 48) 

 

É importante uma Formação humana contextualizada com seu 

tempo, a serviço da vida, e da dignidade humana, necessário se faz 

reinventar a experiência pedagógica como abertura ao diálogo com o mundo, 

resignificando nossa inteligência através da religação dos saberes 

transdisciplinarmente; recontextualizar o que aprendemos; refazer pontes 

entre conhecimento escolar e vida cotidiana; desenvolver espírito de 

pesquisa, de criação e diálogo; recuperar o sentimento de sujeito da cultura e 

da história. 

A transdisciplinaridade nasce não apenas da acumulação de 

conhecimentos, mas de saltos qualitativos no próprio conhecimento. Ela é 

construída da necessidade, interna ao desenvolvimento científico, de 

religação dos saberes, como possibilidade de conhecer e entender os 

fenômenos que revelam campos complexos, de múltiplos fatores e 

interações. A transdisciplinaridade participa da esperança do 

reencantamento, da redescoberta do sagrado, da recriação dos sentidos, da 

reinvenção do mundo e da existência. 

Neste sentido, entrelaçando a perspectiva de ciência à consciência 

social vemos um referente importante para reencantamento com a vida e a 

redescoberta do sagrado, da Formação Humana a partir da experiência do 

Fórum Social Mundial; um espaço dialógico e complexo, de multidão e 

múltiplas possibilidades de aprendizagens; uma nova cultura política como 

processo transformador da sociedade civil planetária; na perspectiva de 

Educar para um Outro Mundo Possível - Gadotti (2007). Desta perspectiva, 

necessário se faz outra lógica, outro logos, um logos que una (simbólico), 

uma palavra geradora e transformadora que una as pessoas espiritualmente, 

em torno de uma mesma essência: um espaço de abertura ao diálogo, como 

no dizer de Gadotti: “uns o entendem unicamente como um espaço e outros 
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desejam que vá mais além. Que se torne um ator político novo. Pelo menos 

num ponto estamos de acordo: a possibilidade de construir um outro mundo 

possível.” (GADOTTI, 2007, p. 30). 

Para o autor, o processo desta construção não é um ponto distante, 

um ponto de chegada, mas de um processo que já começou. Criou-se o 

“território Social Mundial”, com práticas solidárias e sustentáveis, com uma 

metodologia nova que fortalece o diálogo, com tradução voluntária, software 

livre, economia solidária, transporte alternativo, consumo ético, etc. Numa 

convivência una e diversa, um verdadeiro território livre, referência de outro 

mundo possível hoje. 

Gadotti, inspirado em Freire, ressalta que esse outro mundo possível 

será fruto de um processo instaurado pelos que não têm poder, pelo 

antipoder, pelo unipoder dos que criam novos vínculos, por uma força, um 

poder totalmente “reinventado”. (Ibidem, p. 31)  

O FSM tem sua forma de funcionamento autogestionada, é um 

exemplo desse outro mundo possível, de como deve ser uma sociedade 

onde todos caibam, onde ninguém seja excluído. Porque o velho mundo é 

um mundo de exclusão: 
 

Queremos deixar para trás o mundo da prepotência, da arrogância dos 
que tudo sabem e, por isso, tudo querem ensinar. O outro mundo 
possível é um mundo de aprendizagem em rede. O nosso mundo 
possível é um mundo onde todos podem perguntar, o mundo da 
“pedagogia da pergunta” (Paulo Freire). É perguntando que o 
construiremos. (Ibidem, p. 32) 

 

O FSM vem propor um movimento de reeducação planetária de uma 

nova conscientização contra a fetichização. Se um outro mundo é possível 

uma outra educação é necessária: 
 

Acredito que a mercantilização da educação (a educação como negócio) 
é um dos desafios humanos mais decisivos da história atual. Só a 
educação poderá construir outra lógica, pela formação da consciência 
crítica, da educação cidadã contra a educação consumista, da luta 
incessante entre alienação e desalienação, entre conscientização e 
domesticação. (Ibidem, p. 32) 
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Para Gadotti (2007), o capitalismo é utilitário da infraestrutura e 

superestrutura criadas pela humanidade ao longo da história, e que não se 

trata de querermos conquistar um poder maior do que o poder capitalista 

para impor outra vontade, uma “nova ordem”, um poder superior, não se trata 

de vencer, de nos colocarmos uns contra os outros. É preciso trabalhar essa 

imensa infra-estrutura invertendo o modo de pensar, numa outra lógica 

propositiva que não proteste apenas, mas que na cotidianidade, na busca da 

dignidade humana mantenha o “pessimismo da inteligência e o otimismo da 

vontade”. (GRAMSCI apud GADOTTI, 2007, p. 33)     

Desta perspectiva, a luta não é dualista, entre o bem e o mal, entre 

Deus e o demônio, como demiurgos da história; em que Deus é apresentado 

como princípio da estabilidade do mundo e o Demônio como princípio da 

mudança. Um buscando preservar a ordem e outro tentando subvertê-la. 

Precisamos inverter a lógica bipolar, formal e enxergarmos o mundo de outra 

forma: 
 

Não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para 
transformá-lo; se não é possível mudá-lo, sem um certo sonho ou projeto 
no mundo, devo usar toda possibilidade que tenha para não apenas falar 
de minha utopia, mas para participar de práticas com elas coerentes (...). 
Não teríamos ultrapassado o nível da pura adaptação ao mundo se não 
tivéssemos alcançado a possibilidade de, pensando a própria adaptação, 
nos servir dela para programar a transformação. (FREIRE apud 
GADOTTI, 2007, p. 33) 

 

Assim, tecendo suas teias de adaptações, resignificações e 

transformações, o ser humano vai reconstruindo sua história e visão de 

mundo, desenhando utopias coletivas, vivenciadas e fortalecidas 

processualmente no conjunto das interações complexas do diálogo e da 

alteridade.   
 

A EXPERIÊNCIA RELIGIOSA ENQUANTO ESPAÇO 

INTERRELIGIOSO - CONDIÇÕES PARA O DIÁLOGO. 
 

Percebemos no entrelaçamento histórico sociopolítico e cultural 

tecido no estabelecimento do diálogo um comprometimento com a vida e sua 

preservação, especialmente no exemplo citado das Campanhas da 
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Fraternidade Cristãs. Ousaríamos perguntar agora, pelas potencialidades 

humanas e culturais para um diálogo mais ampliado; para além das fronteiras 

religiosas, o diálogo interreligioso. Em tempo de “globalização”, do chamado 

“mundo plano”, qual o papel do diálogo interreligioso nas interações culturais 

religiosas? 

Para Teixeira (1999), a globalização constitui um dos maiores 

desafios sobre a religião; entendida como afirmação de uma nova 

consciência global e planetária, que incide sobre a sociedade e os indivíduos. 

Uma globalização intensificadora, que não se restringe a uma dimensão 

econômica, mas diz respeito à transformação de contextos locais e até 

mesmo pessoais de experiência social:   
 

Atividades locais e cotidianas passam a ser influenciadas ou mesmo 
determinadas por acontecimentos que ocorrem do outro lado do mundo, 
bem como hábitos ou estilos de vida. Este fenômeno incide igualmente 
sobre os sistemas de crença, cujos confins simbólicos não conseguem 
mais controlar suas “fronteiras”. Os símbolos religiosos transgridem seus 
confins originários e passam a circular livremente, podendo inclusive ser 
utilizados por atores religiosos distintos. (TEIXEIRA, 1999, p. 3) 

 

Visto que a globalização impacta os sistemas de crenças, seus 

símbolos rompem as fronteiras institucionais e passam a circular livremente, 

qual o papel do diálogo entre as culturas religiosas neste contexto? 

O papel do diálogo interreligioso nas interações culturais religiosas 

parece assinalar caminhos possíveis de “alteridade e alterglobalização”, 

neologismos que se interpenetram na tentativa de resignificar as relações 

humanas para este tempo. O impacto da globalização perante os símbolos e 

sistemas de crenças nos remete à conscientização de um novo tempo, de 

uma nova consciência, global e planetária também para o sagrado, assim as 

circunscrições dogmáticas e simbólicas são provocadas a uma maior 

flexibilidade e abertura: 
 

(...) dois desdobramentos podem ocorrer. De um lado, a demarcação de 
identidades particulares, ou seja, o refúgio em universos simbólicos que 
favoreçam a impressão de uma unidade coerente e compacta da 
realidade social. De outro, a abertura “à mestiçagem cultural”, a 
negociação ou intercâmbio cognitivo com o horizonte da alteridade. 
(Ibidem) 
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O horizonte de alteridade apontado pelo o autor é provocativo, 

porque nos convida a conhecer e vivenciar a abertura à mestiçagem cultural, 

a experiência da troca de saberes e relacionamentos com as diferentes 

culturas religiosas. A tradição cristã tem apresentado caminhos teóricos e 

práticos promissores neste sentido; Teólogos e teólogas como Maria Clara 

Bingemer, Jacques Dupuis, Faustino Teixeira, Leonardo Boff, entre outros, 

grupos de diálogo, reflexão e sistematização têm investido nos caminhos da 

mística cristã para os tempos atuais pautada por caminhos da unidade na 

diversidade, através da alteridade.  

Bingemer (1997), por sua vez, ao tratar o tema de uma teologia 

aberta ao futuro, relembra que a “mística cristã tem suas raízes no 

pensamento ocidental, na reflexão escolástica do tipo especulativo sobre a 

mística (baseada em dados da escritura e testemunhos)”. Por isso, a 

autora problematiza quanto à maneira, ou em que medida pode haver uma 

aproximação da teologia com a mística, convidando-nos à reflexão sobre a 

mística cristã e os novos paradigmas que se destacam e se impõem na 

contemporaneidade do mundo globalizado. 

Para a teóloga alguns caminhos podem ser assinalados: “O caminho 

da experiência do outro, o caminho da religião do outro e o caminho da 

corporeidade do outro” (Ibidem); porque tudo o que se diz da mística passa 

pelo caminho da experiência, isto no sentido de: experiência de relação para 

conhecer o conhecimento (Epistemologia). Portanto, para compreendermos 

intelectualmente o sujeito que vive tal experiência precisamos nos relacionar 

com ele. Neste sentido, a experiência da alteridade fundamenta-se no 

movimento de relação com o outro, com o diferente, encontrando 

ressonância com o conceito de alteridade a partir de Buber: 

 
Todos os entes da natureza são de fato postos a ser-com-outros, e 
em cada vivente isso entra em operação como percepção de outros e 
ação voltada a outros. Mas o peculiar ao homem é que pode sempre 
se tornar novamente consciente do outro como esse ente existente 
em confrontação face a face, com quem ele próprio existe. (BUBER 
apud MARTINEZ & SIMÃO, 2004, p. 55). 

 

Desta perspectiva a mística da alteridade no mundo globalizado e 

excludente parece nos colocar em êxodo permanente; nos desinstalando de 
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nossas verdades acabadas, provocando-nos ao diálogo e às interações com 

as diferentes culturas religiosas. A peregrinação mística nos move pela 

tessitura de uma “mestiçagem cultural” ou pelo entrelaçamento de uma nova 

cultura de paz e de convivialidade.  

A dinâmica atual da globalização e da pluralização remete-nos a 

possibilidade do que Teixeira assinala como uma “ordem social pós-

tradicional”, onde as tradições, sem perder o seu sentido de identidade, 

mudam de status: são discursivamente forçadas a uma exposição: 
 

Não há como escapar do processo permanente de redefinição da 
identidade de reinvenção da tradição (ressemantização do sentido) numa 
sociedade plural. As mudanças em processo provocam um sério 
questionamento às “certezas” de fé enrijecidas ou cristalizadas. Não se 
trata, porém de abandonar a tradição, mas de “reinterpretá-la” 
criativamente, adequando-a à situação contemporânea. (TEIXEIRA, 
1999, p. 3) 

 

Assim, as tradições são colocadas diante da dupla opção: recusar o 

diálogo ou desenvolver a abertura dialogal. Escolher a primeira significa 

fechar-se ao diálogo provocado pela comunicação global, na defesa da 

tradição. A segunda opção, da comunicação dialógica, impõe-se hoje como 

um dos desafios mais fundamentais da humanidade. (Ibidem) 

O exercício de uma comunicação dialógica implica necessariamente 

um “deslocamento de fronteiras”. É preciso aprender a arte de transpor 

fronteiras, em que a conversação interreligiosa é uma realidade não só 

possível como fundamental no momento presente. Para Teixeira, “Poucas 

são as conversações tão importantes, e poucas tão complexas e difíceis, já 

que envolvem um processo de interpretação”. (Ibidem)  

A característica desta relação dialógica é a autenticidade: uma 

conversação exige abertura à mútua transformação. Exige ainda a 

capacidade de reconhecer semelhança na diferença. Entrar em diálogo é 

estar disposto a “arriscar toda a sua auto-compreensão atual e levar a sério 

as posições do outro que reclama para si igual reconhecimento de 

autenticidade e verdade em sua auto-compreensão”. (Ibidem) 
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RELATOS DE EXPERIÊNCIA EM REDES DE DIÁLOGO  
 

O importante papel do diálogo interreligioso na Formação Humana 

está para além do espaço escolar, encontra-se também em seu entorno, na 

comunidade, na cidade e no mundo. Aquilo que antes era impossível pensar: 

mudar o mundo! Hoje parece tangível, está em discussão como “o possível”, 

“o inédito viável”: Outro mundo possível! Assim, como educar para um outro 

mundo possível? 

Um dos exemplos desta possibilidade é o Fórum Social Mundial, é a 

filosofia de Educação para a qual Educar deve ser para um “Outro Mundo 

possível”. Numa visão histórica e clara do sentido de práxis, Moacir Gadotti 

enxerga os Fóruns Sociais para além de um mega evento; mas, como um 

novo projeto político em gestação, ele assinala o sentido essencial da ideia 

de utopia. Nele os seres humanos têm o direito de construir seu futuro, não 

estando obrigados a reproduzir relações sociais em que estão imersos, nem 

as injustiças que elas implicam. 
 

Lançado em janeiro 2001, O Fórum Social Mundial (FSM) transformou-
se, em pouco tempo, num elemento relevante da paisagem política do 
planeta - e também num fenômeno intelectual. (...) Inspirado por ele e 
com base em sua concepção original, que articula diversidade e ação 
comum, multiplicaram-se por todo mundo, Fóruns Sociais, locais, 
regionais, nacionais temáticos. (GADOTTI, 2007, p. 6) 

 

Este novo projeto que começa a nascer, diferencia-se do que marcou 

a modernidade para superar o Capitalismo, não basta “conquistar” os núcleos 

aparentes do poder (o Estado e a fábrica). É preciso enfrentar seus valores e 

propor uma lógica social baseada em outros, opostos: As centenas de 

atividades paralelas que compõem a programação dos Fóruns Sociais são 

iniciativas em curso, em todo mundo, em favor desta mudança. Dentro delas: 

Questiona-se a mercantilização da vida - e se propõe, como alternativa, 

organizar a produção de riquezas com base na universalização dos direitos.  
 

(...) defende um novo paradigma civilizatório, no qual a natureza seja 
vista como morada (não como recurso) e o ser humano como habitante 
(não mais como explorador) do planeta. Propõe-se, para a crise dos 
Estados-nação, formas de democracia planetária e de redistribuição de 
riquezas em escala mundial. Diante da crise do domínio do Ocidente 
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sobre o planeta e dos riscos de choque de civilizações, defende-se - e se 
pratica- o diálogo permanente entre culturas, não apenas entre as 
aparências de seu poder. (Ibidem, p. 6,7)  

 

Dentro das alternativas incluídas no FSM encontram-se espaços 

abertos para o diálogo intercultural religioso. Na edição do FSM 2009 em 

Belém – PA foram vivenciadas experiências do diálogo interreligioso na 

forma de Comitê para o diálogo e Caravana pela paz, na preparação do 

evento, encontrando posteriormente, em sua efetivação, espaço aberto nas 

intercomunicações do FSM. A possibilidade de construção de uma cultura de 

paz e de uma nova humanidade a partir do diálogo interreligioso são 

temáticas relevantes nos centros acadêmicos e em vários circuitos de 

produção de conhecimento.  

O Comitê Interreligioso do Pará104 no período do FSM colocou na 

vitrine mundial as relações de alteridade por eles desenhadas e afirmadas. 

Religiosos em cooperação por um mundo sem intolerância e exclusões 

decorrentes de orientações e opções religiosas, promovendo uma cultura de 

paz e diálogo entre as religiões. Cuja missão é promover o diálogo inter-

religioso para incentivar a cultura de justiça e da paz. Seu objetivo: atuar na 

construção de uma sociedade justa, fraterna e pacífica pautada no respeito à 

diversidade religiosa. Conhecer e valorizar a diversidade religiosa na 

perspectiva da construção de relações de diálogo, respeito, justiça e paz. 

Combater a intolerância religiosa e toda forma de preconceito e exclusão 

social. Ampliar e fortalecer o Comitê Interreligioso enquanto referência na 

defesa dos direitos humanos e liberdade religiosa. 

Antecedeu ao oitavo FSM, o 3º Fórum Mundial de Teologia e 

Libertação105, com o tema: Água, terra e teologia para um outro mundo 

possível. O fórum é uma iniciativa ecumênica internacional, que começou no 

Brasil. Segundo sua Carta de princípios, o Fórum Mundial de Teologia e 

Libertação é fruto do contato entre teologias emergidas na Ásia, África, 

América Latina e Caribe, América do Norte, Europa e Oceania. Cada edição 

do Fórum assume e reformula os princípios do Fórum Social Mundial, a fim 

                                                           
104 http://comiter.wordpress.com 
105 http://colfmtl.blogspot.com/ 

http://comiter.wordpress.com/
http://colfmtl.blogspot.com/
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de reunir e articular pessoas interessadas na mediação teológica atenta à 

complexidade e diversidade de experiências éticas, estéticas e espirituais 

comprometidas com alternativas justas para as culturas e sociedades, 

gêneros e religiões, em prol de espiritualidades ecológicas e planetárias: 
 

Contribuir na construção de uma rede mundial de teologias contextuais 
em perspectiva de libertação. (...) Realçar o diálogo interreligioso como 
alternativa ao fundamentalismo, com a finalidade de abolir a pobreza e 
trabalhar pela paz. Discernir como tornar-se proativos nos processos de 
transformação social. Ajudar a criar relações interculturais, interreligiosas 
e interétnicas baseadas na igualdade inclusiva em perspectiva de gênero. 
(Revista Diálogo – nº 52, 2008, p. 26)  

 

Assim, o FMTL afirma-se como espaço ecumênico, dialogal, plural e 

diversificado. Opõe-se, portanto a visões totalitárias, exclusivistas e 

reducionistas do ser humano, do fenômeno religioso, das tradições religiosas 

e de representações do Transcendente. Pressupõe um determinado público 

que direta ou indiretamente faz Teologia e Ciências da Religião e está 

envolvido de diferentes maneiras a ações de justiça e paz através de redes 

como o FSM, neste sentido a práxis tem percorrido caminhos do inédito 

viável como no dizer de Freire (2005). 

Para Gadotti (2007) experiências de diálogo como as do FSM, já 

constituem um patrimônio cultural significativo com uma práxis renovada por 

outros paradigmas ao qual refere-se como alterglobalização; entendendo a 

globalização como ápice de um processo de internacionalização do capital 

impulsionado pelas novas tecnologias, principalmente as tecnologias de 

informação, esta globalização tem uma face técnico-tecnológica e uma face 

política. Uma não está desvinculada da outra. E que uma questão crucial é 

como dividir os ganhos da globalização entre países ricos e pobres e entre os 

diferentes grupos dentro desses países. “Então não basta ser antiglobalista. 

É preciso ser altermundista” (GADOTTI, 2007, p. 50) 

O Fórum Mundial de Educação a exemplo do FSM como espaço 

aberto, de diversos espaços aglutinadores de movimentos e redes em torno 

de programas comuns; numa dinâmica, de baixo para cima formando-se 

autônoma e espontaneamente na construção de propostas alternativas à 

globalização (alterglobalização), apresenta-se como uma resposta viável à 
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pergunta qual é esse novo mundo possível? Estas práticas sociais dos 

movimentos e redes que compõem o FSM. “O FSM não assume propostas 

em nome próprio, mas facilita a articulação entre as redes e movimentos que 

o constituem, formando aos poucos, planos de ação coletiva, globais e 

locais”. (Ibidem) 

Gadotti, à luz da pensabilidade de Hannah Arendt, compreende que 

a educação faz a ponte entre o passado e o futuro; ainda achamos que a 

economia e a política são influencias maiores que a pedagogia no processo 

de mudança. O autor assinala que talvez, por uma visão marxista 

desatualizada, dá-se a supervalorização da “infraestrutura” na mudança. 

Contudo, diante do fracasso de muitos planos políticos e econômicos e de 

representantes do povo, a esperança volta-se para o papel da educação na 

transformação social. Mudando o paradigma social muda-se também a 

ordem econômica, política e cultural, e isto somente será possível, mudando 

as consciências e comportamentos das pessoas. Neste sentido, a educação 

converte-se num processo estratégico com o propósito de formar valores, 

habilidades e capacidades para orientar a transição para a sustentabilidade. 

A alterglobalização vivenciadas no ambiente do FSM tem provocado muitas 

discussões acerca de conceitos como império e multidão: 
 

No livro Império (Hardt e Negri, 2001), os autores mostram que o império 
e multidão se confrontam e, ao mesmo tempo se complementam. O 
império é um sistema gerado pela globalização que controla a produção e 
o fluxo econômico. Mas a globalização também gerou a multidão, abrindo 
as fronteiras nacionais e mundializando as relações entre as pessoas e 
redes. (Ibidem, p. 53) 

 

Desta perspectiva, a multidão, que não é homogênea, mas que é 

múltipla, inclusiva, composta de singularidades e complexa, consegue 

dialogar fora da esfera do estado e sem o “estímulo das velhas ideologias” 

dogmáticas. Por isso, a batalha pela alterglobalização acontece também no 

campo simbólico das comunicações; comparando-se ao império, 

diferenciando-se do imperialismo; que estava baseado na força em nome da 

paz e da justiça, das intervenções militares em nome das razões 

humanitárias. 
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Portanto, compreendendo a complexidade do momento histórico do 

mundo globalizado, pela lógica da alterglobalização necessário se faz agir 

localmente e pensar globalmente. Todos e todas fazem parte da multidão 

deste novo império. Gadotti (2007) menciona os olhares interdisciplinares de 

Hardt e Negri, autores que destacam o papel do trabalho imaterial como 

poder de transformação social porque só pode ser realizado em comum:  
 

O trabalho imaterial tende a sair do mundo limitado do terreno 
estritamente econômico, envolvendo-se na produção e na reprodução 
geral da sociedade como um todo. Assume também a forma social de 
redes baseadas na comunicação, na elaboração e nas relações afetivas. 
(HARDT e NEGRI apud GADOTTI, 2007, p. 57) 

 

Assim, a rede, a teia complexa a qual nos referíamos na perspectiva 

de Morin, agora, apresenta-se como chave interpretativa da 

alterglobalização. Para Gadotti, a rede tornou-se uma forma comum que 

tende a definir nossas maneiras de entender o mundo e de agir nele. E, 

sobretudo, nessa perspectiva, as redes são a forma de organização das 

relações cooperativas e comunicativas determinadas pelo paradigma 

imaterial de produção.  
 

DIÁLOGO INTERRELIGIOSO E COMPREENSÕES 

PSICOPEDAGÓGICAS 
 

O termo psicopedagogia apresenta-se com certa ambigüidade junto 

às reflexões teóricas, para Bossa (2007), esta ambigüidade reside tanto na 

palavra quanto na coisa a que ela reporta. Não se trata de uma aplicação da 

psicologia à pedagogia: (...) assinala de forma simples e direta uma das mais 

profundas e importantes razões da produção de um conhecimento científico: 

o de ser meio, o de ser instrumento, para um outro, tanto em uma 

perspectiva teórica ou aplicada. (BOSSA, 2007, p. 19) 

Neste sentido, enquanto produção de conhecimento científico, a 

psicopedagogia nasce da necessidade de melhor compreendermos o 

processo de aprendizagem, o que lhe confere um caráter interdisciplinar: 

“Reconhecer tal caráter significa admitir a sua especificidade enquanto área 
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de estudos, uma vez que, buscando conhecimentos em outros campos, cria 

o seu próprio objeto, condição essencial da interdisciplinaridade.” (Ibidem). 

Esta interdisciplinaridade da educação com a psicologia tem 

apresentado ricas possibilidades de diálogo na produção de conhecimentos 

teóricos e práticos. As reflexões deste diálogo sinalizam o importante papel 

da formação humana na perspectiva da estética àqueles que educam, 

ressaltando a dimensão lúdica do ser humano enquanto sujeito criativo do 

seu processo de Formação continuada/humana. Neste sentido, alguns 

teóricos(as) da Psicopedagogia compreendem a experiência de relação 

estética como a experiência do sujeito com um outro, consigo mesmo e com 

o mundo, (alteridade), que é semioticamente mediada, em uma postura que 

vai na contramão das relações baseadas no utilitarismo tecnicista do mundo 

que nos circunda. Assim, afirmam o seguinte: 
 

As vivências que retomam as experiências estéticas da vida de 
professores(as) tornam-se, assim, objeto de reflexão e de trabalho, posto 
que o próprio processo de constituição do educador enquanto pessoa e 
enquanto sujeito que forma outras pessoas é a base para a formação 
estética necessária ao redimensionamento das relações e práticas que 
este institui cotidianamente.  (ZANELLA, 2006, p. 2)  

 

Neste sentido as relações entre psicologia e educação se entrelaçam 

dialogicamente à compreensão e ação pedagógica. A partir de uma 

concepção de ser humano e do papel que o ensino e a aprendizagem 

ocupam em sua formação; compreendendo que professores(as) são pessoas 

que são refeitas ao formarem outros(as) pessoas. Assim, face às 

necessidades práticas e técnicas da educação na sociedade capitalista esta 

relação enfrenta o desafio de vir a ser condicionada à fragmentação e desvio 

de seu objetivo: 
 

(...) a zona de encontro entre as duas disciplinas é caracterizada quase 
que pelo desencontro entre produção de conhecimentos e consolidação 
das práticas do que pela construção de uma visão crítica e integrada, 
voltada para a constituição de sujeitos eticamente comprometidos com a 
consolidação de modos de vida mais humanos. Reconhecer os 
desencontros, por sua vez, é condição primeira para a fundação de 
novas relações. (Ibidem, p.3) 
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Neste diálogo estabelecido pela compreensão psicopedagógica, a 

ética e a estética, são referências no que concerne à compreensão da vida 

com dignidade e da humanização de seus sujeitos. Contextualizando desta 

forma as práticas de alteridade nas relações psicopedagógicas. Do ponto de 

vista de Weiss (1991, p.6): “A psicopedagogia busca a melhoria das relações 

com a aprendizagem, assim como a melhor qualidade na construção da 

própria aprendizagem de alunos e educadores” (WEISS apud BOSSA, 2007, 

p. 22). 

Para Bossa (2007) é importante ressaltar que o tema da 

aprendizagem humana é tão complexo quanto o ser humano, por isso, 

sugere que há um certo consenso quanto ao fato de que a psicopedagogia 

deverá ocupar-se em estudar a aprendizagem humana, contudo, não poderá 

ter a pretensão de nos conduzir a um único caminho. Assinala ainda que a 

concepção de aprendizagem é reflexo de uma   visão de humanidade, e é em 

razão desta que resulta a práxis psicopedagógica. O tema da aprendizagem 

preocupa os teóricos da psicopedagogia que vêem nos problemas do 

processo de aprendizagem a causa e a razão da psicopedagogia: “a 

aprendizagem com seus problemas constitui-se no pilar-base da 

psicopedagogia”.  

A autora observa as construções teóricas da psicopedagogia 

sublinhando Fernández (FERNÁNDEZ, 1984, p.102 apud BOSSA, 2007, p. 

23) para afirmar que ainda não podemos construir uma teoria acerca das 

patologias da aprendizagem. Ao refletir-se sobre o objeto de estudo da 

psicopedagogia é importante considerar o lugar em que este campo de 

atividade está situado, assim, a Psicopedagogia está ocupada com a 

aprendizagem humana a partir de uma demanda que é o problema de 

aprendizagem: “como se aprende, como essa aprendizagem varia 

evolutivamente e está condicionada por vários fatores, como se produzem as 

alterações na aprendizagem, como reconhecê-las, tratá-las e preveni-las” 

(BOSSA, 2007, p. 24). 

A definição do objeto de estudo da psicopedagogia, assim como os 

demais aspectos dessa área de estudo passou por fases distintas. Conforme 

a diversidade de momentos históricos, que repercutem nas produções 

científicas, esse objeto foi compreendido de formas variadas. “Houve tempo 
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em que o trabalho psicopedagógico priorizava a re-educação (...) 

concebendo-se a não aprendizagem pelo enfoque que salientava a falta (...) 

visando reduzir as diferenças e acentuar a uniformidade” (Ibidem). 

Atualmente a psicopedagogia adquire novas compreensões do sujeito e de 

aprendizagem, adotando outra compreensão sobre a noção de não 

aprendizagem: “o não – aprender é tido como carregado de significados, e 

não se opõe ao aprender” (Ibidem). Trata-se de uma fase da psicopedagogia 

fundamentada em especial, na psicanálise e na psicologia genética: 
 

Essa nova concepção leva em conta a singularidade do indivíduo ou 
grupo, buscando sentido particular de suas características e suas 
alterações, segundo as circunstâncias da sua própria história e do seu 
mundo sociocultural. O processo evolutivo pelo qual essa nova área de 
estudo procurou estruturar-se entende que o objeto de estudo é sempre o 
sujeito aprendendo, como se refere Alicia Fernandez (1991). (Ibidem, p. 
26)  

 

Desta perspectiva, compreendemos que a concepção de sujeito 

histórico e a noção de aprendizagem variam de acordo com a ênfase do 

momento histórico sobre a visão de humanidade e aprendizagens. 

Considerar o sujeito a partir de seu contexto implica considerá-lo dentro de 

sua complexa teia cultural, sua formação a partir do diálogo interreligioso 

sugere considerá-lo sob o “paradigma da complexidade”, (MORIN apud 

AQUINO, 2004). Diálogos e tensões criativas permeiam as discussões 

interdisciplinares nos espaços acadêmicos. A psicologia e a religiosidade têm 

ocupado espaço relevante, conforme Zacharias (2009), da Associação 

Junguiana do Brasil (AJB/IPAC). As questões e conflitos entre a psicologia e 

práticas místicas têm adquirido relevância no ambiente científico, na 

perspectiva de que religiosidade também é uma questão histórico-psicológica 

e pedagógica na cultura brasileira: 
 

Nossa cultura foi historicamente construída nas tradições católica popular 
portuguesa, amalgamada por práticas religiosas indígenas e africanas. 
Nossa religiosidade sempre incluiu aspectos míticos e místicos que foram 
construindo nossa sociedade. E que de outro modo poderia ser, uma vez 
que uma das expressões humanas é o comportamento religioso, 
observado em todas as culturas e épocas... (ZACHARIAS, 2009) 
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Assim, a religiosidade, além de seu caráter ontológico-psicológica é 

também uma questão histórico-sociológica e psicopedagógica que contempla 

a totalidade do ser humano na sua formação humana/continuada. Desta 

perspectiva o comportamento religioso é uma das expressões humanas 

ontocriativas, reveladora do potencial criador das pessoas, importando a 

todas as ciências. As reflexões dialógicas e transdisciplinares sobre o 

sagrado e o comportamento religioso nos assinalam equívocos do 

racionalismo exacerbado, redescobrem a contribuição da corporeidade, do 

afeto e das emoções na construção de saberes. O academicismo solitário se 

inquieta ao ser perguntado sobre as muitas vozes emudecidas dos saberes 

do corpo e do cotidiano, e da prevalência da ciência sobre as religiões; 

quanto ao desenvolvimento das ciências biológicas, psicológicas e sociais, 

suplantando o conhecimento dos xamãs, curandeiros, adivinhos e outros, 

que cederam lugar aos médicos, psicólogos e sociólogos. Revela-nos a 

incompletude da ciência enquanto dita absoluta, aponta-nos para a ciência 

como uma das fontes da verdade, e não, a única verdade pela qual se deva 

pautar a vida humana: 
 

Os séculos XIX e XX demonstraram o triunfo da ciência e igualmente o 
da insanidade que jogaram, e ainda jogam o mundo em guerras, para 
dizer o mínimo, insanas (...) O dinamismo humano inclui outras verdades 
que, embora não sejam científicas, compõe o substrato de nossa 
experiência. (...) As Ciências, As Artes, As Filosofias e As Religiões. (...) 
Especialmente no campo da psicologia, pois, há uma relação dialética 
entre psique e religiosidade. (ZACHARIAS, 2009) 

 

Neste sentido, percebemos que da relação dialógica entre religião e 

psicologia, pedagogia e outras ciências, surgem novos olhares na 

compreensão sobre as expressões místicas e mítico- simbólicas que se 

encontram cultural e historicamente, produzindo ora simpatias, ora 

intolerâncias entre as várias expressões religiosas em nossa sociedade: 
 

(...) compreendendo as transformações históricas e sociais que a 
constroem; bem como dos conteúdos psíquicos que se expressam na 
religiosidade, poderá contribuir para uma maior compreensão do 
fenômeno humano além de fomentar maior respeito à experiência 
individual e coletiva. (ZACHARIAS, 2009) 
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Diante disto, a Psicopedagogia não poderá prescindir do diálogo com 

a cultura religiosa, de aprofundar a compreensão de suas culturas, enquanto 

conhecimento construído e, portanto patrimônio da humanidade. Parece-nos 

relevante à psicopedagogia conhecer os conteúdos psíquicos que a 

religiosidade expressa na compreensão do humano, reveladores das 

potencialidades ontocriativas e transcendentais, criadoras dos símbolos, 

mitos e ritos que refletem a cultura e seu contexto.   
 

ASPECTOS PSICOPEDAGÓGICOS DA MÍSTICA / 

DIÁLOGO INTERRELIGIOSO 
 

A mística cristã tem seu lugar nas discussões psicopedagógicas; 

diálogo e alteridade têm fomentado as expressões estéticas desta reflexão. A 

perspectiva interdisciplinar da mística a partir da compreensão dialógica 

psicopedagógica encontra na obra de Carl Gustav Jung (1875-1962) uma 

referencial importante à reflexão sobre o diálogo inter-religioso. Na opinião de 

Jung, o diálogo inter-religioso poderá ser um caminho de compensação das 

ausências contidas em cada tradição religiosa isolada, especialmente a 

tradição Cristã. Haja vista nenhuma delas conter todas as revelações, ou 

comportar dentro de si toda a verdade: 
 

As revelações, na opinião de Jung, não são somente poderosas 
afirmações do inconsciente, que devem ser aproveitadas toda vez e em 
qualquer lugar que elas apareçam, mas também elas são dotadas de 
uma energia que força os destinatários a aceitá-las e a ser transformados 
por elas. (DOURLEY, 1987, p. 39) 

 

Neste sentido, Jung ilustra a partir dos primórdios do Cristianismo 

que utilizaram o símbolo na figura do signo astrológico dos peixes, nadando 

em direções opostas, ao mesmo tempo, ficando um na frente do outro em 

direção oposta demonstrando a tensão e os opostos que o cristianismo 

encerrou em si, indicam que o cristianismo contém em si a necessidade da 

própria negação. O autor adverte que Jung, longe de ser contra o 

cristianismo, quer apenas pontuar a necessária reflexão à consciência 

ocidental cristã, de recuperar a vitalidade do corpo e do instinto perdidas no 

combate à libidinosidade cultural contemporâneas ao surgimento do 
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cristianismo. Jung compreende que o Cristo foi necessário como mito àquela 

época, hoje se faz necessário um contra-mito, e provoca-nos com uma 

questão importante: “Como e em que direção o Ocidente pode procurar a 

revelação compensadora da qual ele precisa, no interesse de uma 

humanização mais plena e segura?” (Ibidem, p. 42). Neste sentido, sua 

própria reflexão nos auxilia: 
 

O pensamento Junguiano supõe, porém, que o novo mito aprecie o mito 
dominante, incorporando as suas verdades, ao mesmo tempo em que o 
transcende, sempre que ele vise uma consciência mais humana capaz de 
superar a que está dominando. (...) em relação a um desenvolvimento de 
uma espiritualidade mais humana que abrange tudo, está a fé de que as 
energias do Self - centro regulador da psique, responsável pelo arcano 
poder do inconsciente- trabalham em favor da totalidade. (Ibidem, p. 
42,43) 

 

Assim, para Jung, a razão ou a simples consciência não são os 

únicos recursos para alcançar a plenitude humana, trabalhamos 

inconscientemente movidos pela ansiedade de vivências humanas menos 

racionalistas, mais completas. Jung relembra-nos que o caminho percorrido 

pelo iluminismo até a religião instituída é pouco promissor. Para ele, o 

Cristianismo deixou de lado toda relação significativa com a interioridade 

humana e que a exterioridade, através do intelectualismo dogmático, do 

racionalismo e da ordem burocrática, voltados para auto-preservação, 

tornaram-se as suas principais verdades. Neste sentido, o Cristianismo 

institucional acabou por separar Deus e Cristo da psique humana, tornando 

sempre mais difícil para o indivíduo experimentá-los a esse nível, colocando 

Deus longe demais, afirmando ironicamente que a tradição cristã chegou a 

colocar a realidade de Deus em quase todo lugar, menos na alma humana: 
 

Porque é assim como fala e pensa o homem ocidental, cuja alma é 
evidentemente de pouca importância. Se sua alma fosse de mais valor, 
ele falaria dela com reverência. Mas, sendo que não o faz, podemos 
concluir que não há nenhum valor nela. Isso não acontece 
necessariamente sempre e em toda parte, mas somente com pessoas 
que não colocam nada nas suas almas e consideram que Deus está fora 
dela. (Ibidem, p. 43) 
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Por isso, ao enfatizarem a interioridade humana, as tendências e 

tradições contrárias e compensatórias ao que foi institucionalizado no 

ocidente, parecem suspeitas e heréticas resultando em perseguição e 

marginalização. Entre essas diferentes tradições Jung coloca os antigos 

gnósticos, a tradição mística, os alquimistas da Idade Média e os seguidores 

de Platão, desde Agostinho até Kant. É importante destacar que: 
 

(...) a perspectiva Junguiana favorece no âmbito das tradições ocidentais, 
a platônica sobre a aristotélica, sendo que o tema chave da tradição 
platônica é o vínculo orgânico que une o homem àquilo que transcende a 
humanidade fenomênica e que se revela justamente através da 
experiência humana do vínculo. (Ibidem, p. 44) 

 

A crítica Junguiana ao Cristianismo ajuda-nos a perceber o quanto 

somos acrescidos no diálogo inter-religioso com as tradições que não 

perderam de vista as dimensões da corporeidade e da sensibilidade 

humanas para as quais geralmente nos tornamos indiferentes no contexto da 

cultura ocidental. Atualmente, experiências sagradas que nos remetem à 

corporeidade e ao vínculo com a natureza sinalizam esta dimensão plena de 

ser humano, harmonizado consigo em diálogo com o cosmos, exercitando a 

alteridade à qual Jung defende firmemente e se coloca implicado em seu 

discurso como refém de um Cristianismo que lhe causou prejuízos afetivo-

emocional nas relações com seus familiares. Seu pai era pastor, de quem 

recorda passar por dificuldades de compreensão sobre um Deus mais 

gracioso. Jung menciona a contribuição de seu trabalho terapêutico com 

pessoas vitimizadas por aspectos desumanizadores presentes no 

Cristianismo. 

A opinião de Jung sobre as compensações possíveis ao Cristianismo 

a partir da experiência dialógica encontra-se numa dedicada avaliação que 

vai do Cristianismo primitivo à contemporaneidade. Encontrando expoentes 

de sua compreensão por vários teóricos da psicopedagogia. Suas reflexões 

ao mesmo tempo em que nos parece atual é enraizada historicamente; um 

de seus referentes histórico e teológico importante é o conhecido teólogo e 

Filósofo cristão Agostinho. É a partir de Agostinho que Jung identifica o 

profundo conhecimento interior de si mesmo com o conhecimento de Deus; 

Jung esteve aberto à verdade das Confissões de Agostinho, em particular em 



- 516 - 
 

relação à afirmação de que a verdade divina repousa na experiência que a 

pessoa humana faz da própria interioridade sagrada. Outro referente 

importante para Jung é o pensamento de Boaventura, que no século XIII, 

segue Agostinho em seu itinerário da mente rumo a Deus. Destas reflexões 

advém a leitura semiótica Junguiana da mandala: 
 

(...) que representa Deus como um círculo, cujo centro está em todo lugar 
e cuja circunferência está em lugar nenhum. A conseqüência óbvia é que 
o divino está no centro de toda vida humana, como fundamento de senso 
da realidade transcendente à qual o ego pode se aproximar, sem porém 
pretender circunscrevê-la. Esse é também o sentido que Jung atribui às 
imagens mandálicas, cuja dinâmica aponta para um centro regulador 
que, quando alcançado, permite à mente se relacionar com a totalidade 
da qual o próprio centro é o autor. (Ibidem, p. 47)  

 

Neste sentido, a mística Cristã já nos assinala caminhos de abertura 

ao diálogo inter-religioso. Conforme Boff em “Tempo de Transcendência: O 

Ser Humano como projeto infinito; (BOFF, 2000); a transcendência carece 

ser compreendida pelos caminhos da “transdescendência”, ou seja, numa 

espiritualidade cósmica que nos ponha em contato conosco mesmo, com o 

outro e com a natureza. As perspectivas transdisciplinares psicopedagógicas 

aproximam-se dos caminhos da mística rumo a totalidade humana. 

Complementam-se entrelaçando seus olhares rumo a jornada interior das 

pessoas em relação a um modo de ser social e processual nas interações 

humanas: 
 

(...) a humanitas, potencial que herdamos, requer uma construção e 
atualização cotidiana que se revela e se constrói aos poucos na 
realização da pessoa que, por sua vez, é o resultado sempre 
instantâneo, mutável e frágil do embate entre as pulsões subjetivas 
(desejo, vontade, instintos, inconsciente e seus mecanismos 
psíquicos) e as intimações e resistência do meio exterior (mundo 
concreto, princípio da realidade, o caráter opaco e impermeável das 
exigências da vida). (Revista Diálogo, nº 58, 2010, p. 11, 12) 

 

Para este teórico inspirado na visão Junguiana, as vivências do 

sagrado, poderão possibilitar um centramento entre a consciência e os 

conteúdos do inconsciente a serviço do Self: “Eu mesmo, humanitas e mais 

específico de mim - orientando o Ego (aspecto social da consciência) ao seu 
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devido lugar”. Uma interpretação que nos remete para fora e também para o 

mais interior de nossas descobertas. Aspectos complementares da “jornada 

interpretativa e psíquica”: uma jornada existencial e psíquica para uma 

possível plenitude, percurso formativo de busca de sentido, centramento e 

plenitude existencial a realizar-se, seja “(...) no processo de individuação 

(Jung) ou na personalização (antropologia personalista) que me possibilita 

uma determinada leitura – sempre provisória - de mim mesmo, do Outro e do 

mundo.” (Ibidem, p.11). Desta perspectiva nos construímos a partir das 

leituras de mundo que construímos precariamente nas interações com o 

outro e conosco. Assim, somos provocados pela busca de nós mesmos na 

via de mão dupla de nossa interioridade e alteridade, no processo de 

humanização. 

O Sagrado “livre e selvagem” encontra-se no gradiente do instituinte 

perfazendo caminhos, gerando outras aproximações da realidade na pessoa 

e na sociedade. A relação sujeito e sagrado no mundo religioso brasileiro 

atual, mesmo marcada pelas influências históricas do catolicismo reflete a 

superação da passividade em relação ao que recebeu como tradição. Os 

vínculos institucionais parecem mais flexíveis num mundo de fronteiras 

fluídas, cuja tendência parece ser a redefinição da identidade através de 

comunidades simbólicas. Não obstante, mesmo esse sujeito “desgarrado”, 

procura recriar para si um arcabouço sagrado com o qual reconstrói sua 

visão de mundo e resignifica sua relação com o outro: “(...) busca 

fundamentos para sua teologia privada em visões de mundo coletivas 

oferecidas pelas mais variadas tradições religiosas” (Revista Diálogo, nº 58, 

2010, p. 24) 

Neste contexto de diálogo interreligioso, culturas religiosas de longe 

se presentificam através da comunicação midiática. O fim do século 20 

testemunha a aceleração da história representada por diversas ciências e 

modernidades. As Ciências e a religião também estabelecem diálogos sobre 

a noção de natureza, ambiente biosfera e corporeidade na perspectiva 

transdisciplinar onde ambas aparecem como expressões narrativas 

socialmente construídas: “As concepções de ciência e de religião são aqui 

desvinculadas de uma suposta racionalidade epistêmica exclusivista para 

expressarem a sua racionalidade social” (Ibidem, p. 20). 
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Assim o diálogo se expressa de forma que o religioso empresta 

termos à ciência e a ela toma emprestado. A ciência parece mais humilde 

face a realidade dos fenômenos religiosos, filósofos contam com o contributo 

das ideias religiosas, sociólogos descobrem o oriente e seus referenciais 

religiosos como fonte de sabedoria, “concepções de uma natureza animada e 

panteísta inspiram projetos ambientalistas. Astrônomos explicam o universo 

pelo seu poder criativo. Astrólogos auxiliam psicólogos na tarefa de termos 

as experiências humanas menos penosas” (Ibidem, p. 22). 

Assim, o diálogo interreligioso com as ciências sinalizam uma busca 

humilde pela dignidade humana, compreensões da realidade mais 

aproximadas de uma totalidade, perspectivas complexas de interpretações 

da humanidade e do mundo. Neste sentido, o paradigma da complexidade 

defendido por Morin (MORIN apud AQUINO, 2004) e a Hermenêutica dos 

significados culturais apresentada em Gertz (FERREIRA apud GERTZ, 2008) 

Parecem construir entrelaçamentos importantes às reflexões sobre as 

interações das culturas religiosas e as ciências: “A compreensão da Física 

quântica é comparada ao estado de iluminação budista”. (Revista Diálogo, nº 

58, 2010, p. 22), resultante do reconhecimento dos cientistas para com o 

misticismo oriental e os modelos mais avançados da Física. Neste sentido a 

medicina tem atestado a importância da religiosidade no tratamento e na cura 

das pessoas. 
 

POR UMA PSICOPEDAGOGIA DO DIÁLOGO 

INTERRELIGIOSO/LUDICIDADE NAS DANÇAS 

CIRCULARES SAGRADAS 
 

Para a psicopedagogia a cura e a dignidade das pessoas são 

perguntas relevantes que se colocam em torno de seu objeto de pesquisa: 

“as pessoas aprendentes”. Os desafios das aprendizagens colocam-se no 

cenário pedagógico provocando reações adormecidas em relação a 

ontocriatividade humana, desenhando-se em pauta a importância da 

ludicidade dos sujeitos, do desenvolvimento de seu potencial criador e 

dialógico, de sua descoberta enquanto sujeito histórico e interativo no 

processo das construções históricas. Como no dizer de Gadotti (2007) 
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necessário se faz educar para autonomia do sujeito, a partir de um “novo 

logos”, a palavra que une as multidões, ou seja, um conhecimento com 

abertura para a multiplicidade e multidimensionalidade humanas. Assim, a 

reflexão psicopedagógica sobre a ludicidade percorre o caminho do diálogo 

interreligioso à medida que conecta simbologias sagradas múltiplas; nas 

artes, em especial, conforme trataremos aqui, na arte da dança. 

È importante compreendermos nesta reflexão a inquietação teórica 

sobre o relevante papel do lúdico como expressão da alma humana face a 

racionalização moderna: “A palavra LUDENS - Do latim, brincando. Homo 

ludens (termo criado pelo historiador holandês Johan Huizinga) se sobrepõe 

ao homo sapiens e desempenha papel fundamental na civilização”. (Revista 

Diálogo, nº 42, 2006, p. 38). Neste sentido a ludicidade humana corresponde 

aos sinais de autonomia e criação, expressos na multiplicidade dos símbolos 

e ritos dançados que sempre existiram na tentativa de traduzir sob forma de 

movimentos coreográficos e sentimentos coletivos as Danças circulares, ou 

Danças Sagradas. Atualmente busca-se reintegrar a vida fragmentada pelo 

cotidiano estressante ritualizando o reencantamento pelo mundo, 

desenvolvendo o sentimento de pertença numa experiência mística de 

reintegração com a natureza, no exercício de alteridade através da 

solidariedade pela nossa casa comum - terra, (em perspectiva ecológico-

ecumênica), reverenciando a diversidade de sua multiplicidade cultural. 

Teóricos da psicopedagogia, partem da pensabilidade Junguiana, 

procurando ter compreensões aproximadas do desenvolvimento da 

personalidade em seus aspectos cognitivos, emocionais e sociais com vistas 

aos melhoramentos das aprendizagens; envolvendo o estímulo das quatro 

funções básicas mentais para o pleno desenvolvimento humano, ou seja, “a 

função sentimento, a função pensamento, a função sensação e a função 

intuição” (Revista Diálogo, nº 57, 2010, p. 27). Neste sentido, por serem 

vivenciais, simbólicas e bastante envolventes, a prática das Danças 

circulares Sagradas favorece espontaneamente a experiência integrada 

destas quatro funções mentais rumo a totalidade humana, saúde e cultura de 

paz. Para Monteiro (2010), as Danças Sagradas, geralmente representadas 

por espirais e pelos diversos movimentos da roda dançante, é uma prática 

comunitária presente na história e no inconsciente coletivo da humanidade, 
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que parece exercer desde a Antiguidade uma função social próxima do que 

hoje se poderia comparar à uma Ecologia Social: 
 

Inseridas no imaginário cotidiano, e como função simbólica mediadora da 
compreensão da existência, as Danças Circulares dos Povos de 
diferentes culturas mantiveram vivas na humanidade as capacidades de 
religação entre natureza e cultura, entre terra e céu e entre sagrado e 
profano. (Revista Diálogo, nº 58, 2010, p. 28,29) 

 

Assim, a própria simbologia gestual da maioria das coreografias 

suscita movimentos complementares de expansão-abertura, e contração-

fechamento da roda, como uma “mandala viva” embalando cada indivíduo na 

experiência coletiva, gerando cumplicidade e alegria. O estímulo simbólico 

desta mística dançante atua no inconsciente, desenvolvendo diversos níveis 

de percepção de transcendência e imanência entre os dançantes da roda. 

É importante ressaltar, segundo a autora, que na cultura brasileira as 

Danças Circulares Sagradas se diferenciam das danças folclóricas. As 

Danças Sagradas indígenas e afro-brasileiras, enquanto ritos sagrados 

evidenciam seu elo ancestral bastante preservado, por serem vivenciadas 

como tradições sagradas de um povo, portanto étnicas. Por outro lado as 

danças folclóricas se caracterizam como espetáculos, como uma 

apresentação teatral, embora enraizadas nos costumes dos povos. 

Outro aspecto interessante a ser considerado, apresentado por 

alguns teóricos da psicopedagogia é o espaço “sagrado, psicopedagógico, 

sociológico, cultural e religioso” atribuído ao espaço das vivências das 

danças circulares sagradas, por construir-se nesse espaço, grande 

contribuição para a socialização. Ao retomarem as antigas formas de 

expressão de diferentes povos e culturas, acrescidas de ritmos, coreografias 

e criações atuais, buscando expressar de forma mais orgânica os 

sentimentos, o espaço das danças sagradas: “... visa desenvolver a 

consciência corporal, a criatividade, a comunicação e a socialização, 

favorecendo o processo de autonomia...” (Revista Diálogo, nº 42, 2006, p. 

24). Assim, a ludicidade apresentada no diálogo interreligioso mediados 

pelas danças circulares sagradas complementam a mística da interioridade e 
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da alteridade com a mística da circularidade, entrelaçadas na complexidade 

da tessitura dos movimentos. 
 

POR UMA PSICOPEDAGOGIA DO DIÁLOGO 

INTERRELIGIOSO / ESTETICIDADE E ETICIDADE 
 

A reflexão psicopedagógica sobre o diálogo interreligioso nos remete 

à circularidade das imagens mandálicas; ao diálogo essencial à manutenção 

do sentido para os sujeitos em permanente cooperação. É mediante o 

diálogo consigo e com os “outros significativos” que nos apropriamos do 

mundo, como é igualmente pelo diálogo que o mundo construído se mantém 

ou reconstrói. Neste sentido, a perspectiva da biologia trabalhada por 

Humberto Maturana apontada por Teixeira (2009) lembra-nos que a origem 

antropológica do Homo sapiens não se deu através da competição, mas sim, 

através da cooperação e a aceitação mútua, isto é através do amor. “É na 

conversa que o ser humano se constitui como tal na história evolutiva”. É na 

interação com os outros, na aceitação da singularidade dos mesmos junto a 

nós, no emocionar-se com eles, que brota o amor, que é o fundamento do 

fenômeno social. Para Teixeira um dos maiores entraves para o diálogo inter-

religioso é o sentimento de predomínio sobre os outros ou a competição cega 

que apaga a sua singularidade única. O diálogo interreligioso implica a 

gratuita aceitação do outro, de seu envolvimento no espaço aberto do amor: 
 

(...) toda competição abafa a possibilidade do amor, gerando a 
cegueira e reduzindo a dinâmica de criatividade e as circunstâncias 
da humana convivialidade. (...) Trata-se de um “anseio biológico que 
nos faz aceitar a presença do outro ao nosso lado sem razão, nos 
devolve à socialização e muda a referência de nossas 
racionalizações. A aceitação do outro sem exigências é o inimigo da 
tirania e do abuso, porque abre um espaço para a cooperação. O 
amor é inimigo da apropriação”. (TEIXEIRA, 1999, p. 4) 

 

Esta concepção interpretativa da complexidade de visão orgânica e 

dialógica nos remete a psicopedagogia contribuindo com a discussão da 

relação educador(a)/educando(a), a partir de uma concepção do ser humano 

pautada na formação humana, numa visão da pessoa como ser ontocriativo, 
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ou seja, que cria a realidade humano social a partir de suas compreensões 

desta realidade.  

A visão de Ferreira (2008) corresponde ao que diz Maturana ao tratar 

as questões da personalidade do educador(a), educando(a). De sua 

perspectiva, a própria individualidade destes sujeitos é compreendida como o 

conjunto destas relações. Conquistar uma personalidade significa adquirir 

consciência destas relações, modificar a própria personalidade, significa 

modificar o conjunto das relações. Nesta concepção a personalidade é 

formada por uma consciência social do conjunto das relações em que uma 

pessoa se constitui na relação com o meio que a forma e que é formado por 

ela. Assim, a humanidade que se reflete em cada individualidade é composta 

de diversos elementos: “o significado e a responsabilidade da formação como 

fonte de vida: se a própria individualidade é o conjunto destas relações, 

conquistar uma personalidade significa modificar o conjunto destas relações.” 

(FERREIRA, 2008, p.54).  

Neste sentido, outra teórica, adverte para o prejuízo de mantermos 

relações utilitárias e hipócritas movidos pela competitividade; provoca para a 

reflexão sobre qual humanidade queremos refletir, situa-nos quanto a 

capacidade transformadora do indivíduo enquanto sujeito através que se faz 

através do nós. Assim, sugere uma questão relevante: na produção de nossa 

existência, enquanto educadores, fomentamos a práxis na formação humana 

enquanto ética e esteticidade? (ZANELLA, 2006). Refletir sobre as relações 

presentes nas práticas pedagógicas entre sujeitos professor(a)-alunos(as) 

implica considerar “as palavras do outro no fazer dialógico destas relações”.  

Considerando que é no domínio da significação produzida pelas “(...) 

palavras do outro, palavras essas sempre e necessariamente produzidas por, 

e marcadas pelas características das relações sociais, que emerge o sujeito 

(...)”. (ZANELLA, 2006, p. 2), assim, a formação humana - continuada de 

professor(a) - aluno(a) é um processo de criação estético. Conforme a 

epistemologia histórico-cultural de Vygotski, na qual a autora está 

fundamentada, a compreensão de sujeito é a de processo resultante das 

relações que o próprio sujeito estabelece com seu contexto social, mediadas 

pela cultura. Esta visão, rompe com dualismos na psicologia, seja a partir de 

concepções idealistas, seja a partir de concepções mecanicistas de ser 
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humano, que concebem os fenômenos psicológicos sem levar em conta seu 

caráter sociocultural e histórico. Assim, a epistemologia hitórico-cultural 

percebe o sujeito enquanto:  
 

(...) processo complexo, marcado por desníveis, idas e vindas, 
aproximações e distanciamentos (...) na perspectiva de processo, a 
apropriação dos signos social e historicamente produzidos supõem 
sujeitos em relação num contínuo movimento de objetivação e 
subjetivação dos processos simbólicos no qual estes sujeitos, 
concomitantemente, aprendem e modificam a realidade, produzindo a si 
mesmo e sendo por elas produzidos. (Ibidem, p. 4) 

 

Esta visão complexa da pessoa, além de superar compreensões 

dualistas tece uma aproximação da compreensão da dimensão singular do 

sujeito, sendo ao mesmo tempo manifestação das suas interações sociais. 

Apropriando-se das significações dos pensares, fazeres e sentires das e nas 

atividades do convívio com as demais pessoas na teia dialógica que une 

sujeito e sociedade. Na relação com a cultura e no contato com o mundo, o 

sujeito se constitui enquanto singular, diferenciando-se como gênero, como 

classe, como etnia, em relação ao contexto do qual participa ativamente, 

denotando sua ontocriatividade, condição lúdica e estética do ser humano no 

mundo. 

Ao destacar a criatividade do sujeito, a teórica fala das experiências 

estéticas enquanto relações específicas que estabelecemos com o mundo. 

De sua perspectiva, a Estética está para além do que estruturou-se 

historicamente como uma disciplina autônoma em relação à arte e se 

caracterizou como a disciplina que trata a sensibilidade. “A Estética 

caracteriza-se assim como dimensão fundamental do humano, mas só existe 

conquanto este ser humano está em uma perspectiva de relação com o 

mundo que transcende sua dimensão prático-utilitária.” (Ibidem, p. 5) 

Assim, as experiências de relações estéticas permitem sensibilidades 

em relação ao outro e de si próprio na realidade. Esta experiência na 

Formação Humana/ Continuada de professores (as) corresponde a uma 

reflexão de formadores de sujeitos criativos e críticos, frente a um mundo 

dominado pela técnica, fragmentado e pretensamente imutável. Em geral, 

pensamos que a ética lida com valores como mau ou bom, e a Estética com 
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valores como belo e feio, entretanto Ética e Estética são inseparáveis porque 

lidam com a dimensão criativa e relacional do ser humano: “(...) Ética e 

Estética pressupõem e engendram desta forma, processos criativos...” 

(Ibidem, p. 7) 

Neste sentido, aliamos às compreensões desenvolvidas por Freire 

quando trata a relação da Ética com a Estética na perspectiva da coerência 

do fazer com o ser. Para Freire, ensinar exige estética e ética, (...) “decência 

e boniteza de mãos dadas (...) a prática educativa tem de ser, em si, um 

testemunho rigoroso de decência e de pureza.” Nesta reflexão, Freire critica 

os desvios aos quais os processos de ensino-aprendizagens são suscetíveis, 

que é o abandono das dificuldades apresentadas na caminhada. Ressalta 

que, como mulheres e homens, seres histórico-sociais, nos tornamos 

capazes de: 
 

(...) comparar, de valorar, de intervir, de escolher, de decidir, de romper, 
por tudo isso nos fizemos seres éticos. Só somos porque estamos sendo. 
Estar sendo, é a condição entre nós para ser. Estar longe, ou pior, fora 
da ética, entre nós, mulheres e homens, é uma trangressão. É por isso 
que transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é 
amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício 
educativo: o seu caráter formador. (FREIRE, 1996, p. 33) 

 

Neste sentido é de fundamental importância para Freire, se respeitar 

a natureza do ser humano no exercício educativo, assim, o paradigma da 

Formação Humana/Continuada é transdisciplinar porque abarca todas as 

disciplinas na perspectiva do diálogo e do desenvolvimento das 

potencialidades humanas de aprendizagens, pois, no dizer de Freire: “Educar 

é substantivamente formar”. Freire não diaboliza a tecnologia, nem tampouco 

a considera divina, em suas compreensões, estas concepções dualistas 

estão longe do que chama “pensar certo”.    

Assim, processos criativos que promovam a dignidade humana, 

como nas reflexões pautadas nas relações dialógicas vivenciadas por 

educadores(as) com o apoio da tecnologia poderão revelar as pontes 

necessárias entre a tecnologia e a pessoa humana. “Ensinar exige a 

corporeificação das palavras pelo exemplo”, onde o professor que realmente 

desenvolve o pensar certo, em sua práxis pedagógica não comunga com a 
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fórmula farisaica do “faça o que mando e não o que faço (...) Não há pensar 

certo fora de uma prática testemunhal que o rediz em lugar de desdizê-lo. 

Não é possível ao professor que pensa certo mas ao mesmo tempo 

perguntar ao aluno se sabe com quem está falando” (Ibidem, p. 34,35). 

Para Freire, a ética e a estética implica em compreender que “ensinar 

exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação: 

“A prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero ofende a 

substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia (...) 

Pensar certo não é que – fazer de quem se isola, de quem se “aconchega” a 

si mesmo na solidão, mas um ato comunicante” (Ibidem, p.36,37). Por isso, 

todo entendimento implica em comunicação, diálogo, co-participação, 

desburocratizando as mentes e corações com vivências dialógicas na 

construção de saberes, neste sentido, para Freire: “cabe ao educador (a) a 

arte de: desafiar o educando com quem se comunica e aquém se comunica, 

produzir sua compreensão do que vem sendo comunicado.” (Ibidem, p. 38). 

Assim, as relações dialógicas entre educadores(as) e aprendentes 

interessantes à reflexão da psicopedagogia implicam em tornar inteligíveis as 

teias intercomunicacionais, pela corporeidade da ética na estética, no ser e 

fazer-se sendo. Assumindo assim, a capacidade de mudança: “(...) do estado 

de curiosidade ingênua para o de curiosidade epistemológica”. (Ibidem, p.39).   
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Para algumas culturas e tradições religiosas a vida é o que há de 

mais sagrado, assim como as crianças, a família, a humanidade. Deuses(as) 

em diversas perspectivas perfazem múltiplas expressões do sagrado. Parece 

haver uma teia complexa de sentidos e significados sobre o sagrado na qual, 

o senso de mistério mantém vivo o potencial de sacralidade humanas. Neste 

movimento, a humanidade parece desejar entrar em contato com forças que 

estão para além de sua compreensão, através do “caleidoscópio” sagrado 

tenta dá sentido às coisas, aos mundos desconhecidos, à existência e às 

interações humanas. 

Destas interações humanas entendemos construírem-se a Formação 

Humana, na perspectiva sociocultural e libertadora de Educação. Tratam-se 
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de reflexões que se encaminham para aproximações de compreensões da 

complexidade humana e da dialógica interreligiosa. A Institucionalização do 

Sagrado e o Diálogo Interreligioso: Compreensões Psicopedagógicas sobre 

as interações das culturas religiosas desafia-nos para estas aproximações, 

ou seja, compreensões do sagrado na teia de interações das culturas 

religiosas enquanto caminho de alteridade e transformação sociocultural. 

O sagrado, em sua complexidade de sentidos sobre a vida e sobre 

as interações humanas é fonte permanente de culturas; as tradições 

religiosas constituem o tecido das culturas, desenhando formas ao sagrado. 

Neste sentido, a perspectiva dialógica das hierofanias (formas do sagrado), 

das tradições religiosas judaico-cristãs sugerem compreensões do diálogo 

interreligioso, enquanto vivências religiosas em perspectivas sociopolíticas e 

ecológicas, cooperadoras da Formação Humana para transformação social. 

As compreensões psicopedagógicas das relações de ensino-

aprendizagem levam-nos pelas teias transdisciplinares que forjam práticas 

pedagógicas humanizadoras, fundamentadas em “práxis” de sensibilização 

pela ludicidade que dinamizam a ontocriatividade, ancoradas na Ética e na 

Estética do fazer pedagógico, enquanto criação e recriação, de sujeitos que 

se transformam nas relações do processo de ensino e aprendizagens. 

O diálogo interreligioso à luz da Psicopedagogia abraça a mística 

ecumênica, ecológica e dialógica do “altermundismo”, com um novo “logos”, 

unificador das multidões. Sinalizando ausências e afirmações da práxis 

criativa. A visão Junguiana perpassa a transdiciplinaridade como referente 

importante ao processo da Formação Humana – Continuada privilegiando a 

vida, a alma, face ao utilitarismo fragmentário das sociedades racionalistas 

modernas, contribuindo para a desconstrução de perspectivas dogmáticas, 

fundamentalistas e separatistas, construindo compreensões aproximativas da 

totalidade humanas.  

Diante da atualidade dos desafios à pesquisa, da complexidade das 

questões em torno do sagrado, da Formação Humana e das relações 

dialógicas, o presente trabalho científico consolida um sonho, símbolo de 

inquietações pessoais e coletivas. Despretensioso quanto à finalização do 

tema e receando “verdades” acabadas, reconhecemos as limitações de 
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nossa vista, ao mesmo tempo, nos alegramos naquilo que se fez possível 

vislumbrar. 
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CAPÍTULO 27 
 

NECROPOLÍTICA: INTERFACES DA VIOLÊNCIA 

SOB A MÁSCARA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

Lucimary Elisabete dos Passos106 
 

INTRODUÇÃO 
 

O tema central do presente artigo é uma abordagem teórica sobre 

“Necropolítica”, termo cunhado pelo filósofo camaronês, Achille Mbembe, e 

sua dimensão no Brasil e no mundo, ilustrada também por pensadores 

contemporâneos, que através de suas obras e estudos dão uma contribuição 

à ideia de Mbembe. Os objetivos que nos levaram à pesquisa bibliográfica, 

em função da profundidade do tema e estudos comparativos, residem no fato 

de vivermos no país, uma sociedade em que a cerne da Necropolítica é uma 

realidade nua e crua, por vezes até extrapolada pela condução das políticas 

públicas brasileiras, em particular as de segurança pública, que resultam na 

morte quer seja pela exclusão de grupos considerados minoritários, ou do 

nosso Racismo Estrutural, donde se vislumbra através da interseccionalidade 

de raça, classe e gênero, uma verdadeira segregação de parte significativa 

da população brasileira. Logo, a justificativa para elaboração do presente 

artigo, é o desejo de aprofundamento nas raízes que levam um grande 

contingente da população brasileira, a viver em condições de 

subalternização, abaixo da linha da pobreza, invisibilizados socialmente, sem 

acesso a serviços e bens básicos, mesmo albergados num texto 

constitucional, isso em quase todos os espaços da sociedade. 

O tema discorrido neste artigo começou a ser pensado e estruturado, 

após uma ampla e minuciosa pesquisa, leituras que citaremos no decorrer 
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deste texto, como também a observação da realidade social, acontecimentos 

da contemporaneidade no Brasil e mundo (a exemplo dos recentes e 

fatídicos acontecimentos, do assassinato de George Floyd, nos Estados 

Unidos, das banalizadas e recorrentes situações de violência urbana, nas 

comunidades de periferia do país, do desmonte de Políticas Públicas em 

curso já há certo tempo, mas acentuados a partir da chegada ao Poder do 

Presidente Jair Bolsonaro, sua família, seus ideólogos e adeptos, mas 

também do recrudescimento, em todos os níveis, da precarização da vida 

humana, sua sobrevivência e ocupação dos espaços geográficos e territórios 

mundo afora... 

Também, considero como elemento propulsor, de registrar no papel, 

a essência primordial desse artigo, o assombroso e incomensurável avanço 

das tecnologias, mídias e multifacetárias formas de comunicação, mas 

também de distanciamento social e introspecção em mundos subjetivos e 

infinitos, que exigem a todo o momento, uma adaptação, um novo olhar, uma 

percepção além de si, do seu entorno e fronteiras. Mas também, sair do 

pensamento à ação de expressar todo esse acúmulo de informações, 

situações e vivências, nos sentimos afetados e desafiados, a um novo olhar, 

a posturas de maior sensibilidade, atenção e transformação de realidades 

que estamos inseridos, mesmo em espaços eqüidistantes, do ponto de vista 

territorial, pois num mundo globalizado, de distâncias materiais, mas de 

proximidades tão velozes, pelos caminhos da tecnologia, nos impulsiona a 

não sermos apenas ouvintes e leitores, mas ativos participantes desse novo 

tempo! 
 

A NECROPOLÍTICA E SEU DEBATE NA PÓS-

MODERNIDADE 
 

Iniciamos este debate trazendo o que diz o Dicionário de Língua 

Portuguesa (2020) sobre a palavra Necropolitica. Para esta fonte esta 

palavra tem como fonte a Filosofia Política e sendo tratada segundo o filósofo 

Achille Mbembe como atributo de soberania de uma entidade política, que se 

expressa na capacidade de determinar quem, de entre o conjunto da 

população, pode viver e quem deve morrer ou ser exposto à morte. Também 
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buscamos junto à página da Academia Brasileira de Letras denominada de 

nossa língua, uma explicação para a origem da palavra, nela encontramos a 

seguinte definição:   
 

Uso do poder político e social, especialmente por parte do Estado, de 
forma a determinar, por meio de ações ou omissões (gerando condições 
de risco para alguns grupos ou setores da sociedade, em contextos de 
desigualdade, em zonas de exclusão e violência, em condições de vida 
precárias, por exemplo), quem pode permanecer vivo ou deve morrer. 
Termo cunhado pelo filósofo, teórico político e historiador camaronês 
Achille Mbembe, em 2003, em ensaio homônimo e, posteriormente, livro. 
(NOSSA LÍNGUA, 2012, s/n) 

 

A Necropolítica de acordo com Ignácio (2021) é a capacidade de 

estabelecer parâmetros em que a submissão da vida pela morte está legitimada. 

Segundo a autora, Mbembe explica que a necropolítica não se dá só por uma 

instrumentalização da vida, mas também pela destruição dos corpos. Não é só 

deixar morrer, é fazer morrer também. Esse poder de morte, esse necropoder, é um 

elemento estrutural no capitalismo neoliberal de hoje, atuando por meio de práticas 

e tecnologias de gerenciamento de morte de certos grupos e populações. “A 

necropolítica sofistica e aprofunda os conceitos de biopoder, do filósofo Michel 

Foucault, e estado de exceção, de Giorgio Agamben. Embora robustos, eles não 

dão conta das formas de controle de vida e morte produzidas a partir dos processos 

colonizadores” (IGNÁCIO, 2021, s/n). 

Dessa forma, analisar a estrutura social, política e humana em que 

se assenta a Necropolítica, no Brasil e no mundo, pode não ser tarefa tão 

fácil, porém, torna-se enriquecedora e inspiradora, nos chamando a não 

apenas degustar a fatia do bolo, mas, especialmente, compor de ingredientes 

múltiplos, a confecção final desse bolo, e que passa, pela alteridade como 

valor supremo, a empatia, o encorajamento para atitudes, ações e medidas 

de enfrentamento e desconstrução de ideais e normas seletivas, que insistem 

em segregar e alijar pelo apartheid social milhares de seres humanos, 

considerados supérfluos, sem lugar, voz e vez, até destituídos de 

humanidade, nesta seara global. 

Por outro lado, ao associar a Necropolítica à Pós-modernidade, foi 

um desejo de expressar que a despeito de suas disparidades, há sim, entre 

ambos muitas similitudes, em essência e matéria. E nos finalmente, a alegria 
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de poder mensurar ícones do pensamento humano, a exemplo de Michel 

Foucault (de quem sempre fui admiradora...), a verdadeiras mentes 

brilhantes, como Achille Mbembe, Jacques Derrida, Giorgio Agamben e Jean-

François Lyotard, sem esquecer os estudiosos que dispõem seus trabalhos, 

artigos e conhecimento nas mídias sociais, para que possamos embasar 

nossas percepções acadêmicas, dentro de uma variedade rica de obras e 

estudos. Mas trazendo também a minha experiência de ativista do 

movimento negro, como mulher negra, advogada de estabelecimento 

prisional, professora de escolas da rede pública municipal e estadual 

conhece com relativa propriedade as situações de exclusão, violências, 

discriminação e violação de direitos, ensejadas pela Necropolítica, até bem 

antes do termo, passar a ser conhecido e discutido nos meios acadêmicos, 

filosóficos, jurídicos, lembrando que o pós-abolição criou um verdadeiro 

festival do emprego de Políticas Públicas (a exemplo da política de 

distribuição de terras para os imigrantes europeus, em detrimento, dos ex-

escravizados, da política criminal na Nova República em que penalizava até 

mesmo as tradições culturais e religiosas dos libertos). Logo, a promoção 

pelo Estado de ações seletivas de quem deve viver ou morrer, perpassam 

séculos... 

O que têm em comum, a Pós-Modernidade e a Necropolítica, além 

de serem temas que foram tratados e discutidos, por grandes nomes da 

Filosofia, Sociologia, Psicanálise, Política, História, entre outras ciências 

sociais? Na visão do pensador francês, Jean François Lyotard (1924-1998) “a 

pós-modernidade é total falência das ideias tidas como certas e verdadeiras 

em outrora pelos pensadores modernos”. E ainda mais adiante, assegurar 

que: 

 
(...) o que de fato vem desde então ocorrendo é uma modificação na 
natureza mesma da ciência (e da universidade) provocada pelo impacto 
das transformações tecnológicas sobre o saber. A consequência mais 
imediata desse novo cenário foi tornar ineficaz o quadro teórico 
proporcionado pelo filósofo (leia-se metafísico) moderno que, como 
sabemos, elegeu como sua questão a problemática do conhecimento... 
(LYOTARD, 1979, p, 99-105). 
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Dessa forma, quando trazemos à discussão e problematização, a 

correlação existente entre “Pós-modernidade e Necropolítica”, é porque 

ambas passam pela desconstrução de paradigmas que sustentam sua cerne 

e essência. Na Necropolitica, como ideia e ação de um ser abstrato, o 

soberano encarnado no Estado, que é preconizado como aquele que deve 

amparar e proteger quem esteja sob sua tutela, seus cidadãos, todavia, a 

partir de sua relação dentro de um sistema com poderes de destruição e 

eliminação e que seleciona quais daqueles cidadãos, devem “viver ou 

morrer”, por serem tidos como indesejáveis, sem lugar nos territórios sociais, 

sem utilidade para os objetivos do sistema, se efetiva também uma ruptura 

de seu papel, da biopolítica que destina seus cuidados e ações protetoras e 

eficazes para uns, em detrimento da maioria esmagadora, que será 

desamparada por tais ações, e que recebe apenas o mais cruel e desumano, 

de sua essência. É no âmbito dessa concepção, bem particular, que vemos a 

correlação, entre “Pós-Modernidade e Necropolítica”, como ideais que 

romperam com suas origens orgânicas e assumiram um novo papel e 

direcionamento de objetivos, pelo novo enquadramento num sistema liberal 

que privilegia o ter em lugar do ser, que se desvincula de sua base histórica e 

avança no sentido de novos ares, mais sintéticos, reduzidos quanto à 

dimensão de seu alcance social. 

Em sua obra “Critica da Razão Negra, o filósofo camaronês Achille 

Mbembe, expressa a efetiva ruptura desses ideais, ao asseverar que:  
 

Nas modificações contemporâneas a disciplina e a obediência estão 
sendo substituídas por tecnologias de eliminação como a familiar e 
recente proposta de distribuição de armas bolsonarista, onde não são 
dois Estados soberanos que protagonizam a guerra, são cidadãos 
comuns em uma inimizade generalizada.” Já a Pós-Modernidade, que na 
visão do pensador Gilles Lipovetsky “...não pode ser compreendida em 
termos de destruição do que foi instituído no passado, ou seja, não 
significa o fim da modernidade, mas uma visão exacerbada de algumas 
de suas características, como o desenvolvimento técnico e a valorização 
do individualismo. (MBEMBE, 2018, p.65) 

 

Sendo assim, ambas concepções teóricas, tem muito em comum, 

não só pela essência de seus ideais pretéritos, mas por suas bases 

contemporâneas, mesmo em campos distintos, convergirem para o elemento 
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padrão de seus objetivos e direcionamentos – o ser humano, o qual vai se 

ajustando e adequando, às vezes, reagindo a esses modelos de vivência 

humana, que se alteram e alternam no tempo e espaço. 
 

A NECROPOLÍTICA E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88: 

VIOLAÇÕES A DIREITOS FUNDAMENTAIS. 
 

O preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil, 

promulgada em 05 de outubro de 1988, tem o seguinte enunciado:  

 
Nós, representantes do povo brasileiro reunidos em Assembléia Nacional 
Constituinte, para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar 
o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o 
bem estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 
fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, 
sob a proteção de Deus, a seguinte (Constituição da República 
Federativa de 1988, In. ALVES JÚNIOR 2008, s/n).  

 

A intenção do legislador constituinte brasileiro, ao elaborar nossa 

Carta Constitucional, não poderia ser mais nobre e magnânima, pois teve 

como ideia fundante o respeito e preservação à dignidade da pessoa 

humana, dentro do seu contexto plural, comprometendo-se com a paz social 

e a consideração de resolver as distensões numa linha de respeito às 

controvérsias, sob a proteção de Deus. E, logo, a seguir, quando dispôs o 

Art. 5º com seus 78 incisos, parágrafos e alíneas, e que trata dos “Direitos 

Fundamentais”, a partir da Igualdade de Gênero, Liberdade de Manifestação 

do Pensamento e a Liberdade de Locomoção, reiterava o asseguramento de 

uma vida digna, livre e igualitária a todos os cidadãos de nosso país. 

Após essas considerações iniciais, da nossa Carta Magna, acerca do 

texto introdutório e menção ao seu mais amplo artigo, destacamos dele três 

incisos, que achamos relevantes a discussão minuciosa do que neles está 

contido, sua evidente violação e o descompasso da realidade social, entre o 

que capitula a norma e o que faz o Estado brasileiro, inclusive adotando 

práticas violadoras, com base em instrumentos normativos 
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infraconstitucionais, a exemplo da Lei Anticrime, Lei 13.964/2019, que no seu 

contexto aduz:  

No entanto, trata-se de algo produzido pela própria lógica do sistema 

criminal. As pessoas que entram nesse sistema passam por processos de 

estigmatização e marginalização social, sendo tratadas como ”ex-

presidiários” pelo resto da vida. Esse aparente detalhe legislativo é, então 

uma estratégia de normatização de comportamentos. (a partir de “a 

reincidência no crime... até uma estratégia de normatização de 

comportamentos, desse parágrafo, é parte integrante do artigo “O Pacote 

Anticrime e o recrudescimento punitivo para os já penalizados: uma análise 

sobre a reincidência e a habitualidade criminosa”, (SÁ & HAUG, 2020, s/n) 

Ora, diante de um instrumento legislativo infraconstitucional, como a 

“Lei Anticrime”, que normatizou uma conduta estatal de recrudescimento, de 

severidade penal a indivíduos submetidos a sua tutela, desconsiderando às 

condições de extrema violência e brutalidade inerentes a esses espaços 

sociais, que tutelados por esse Estado, não satisfeito com a vigência de sua 

política de morte para esse grupamento, ainda institui uma norma penal mais 

rígida, penalizando-os “ad perpetuum”, pois na ocasião de sua saída desse 

sistema, para gôzo de sua liberdade, a estigmatização de sua passagem e 

cumprimento de uma pena, os acompanhará, pela vida afora, com o rótulo de 

“ex-presidiários”. Ora, como coadunar, o texto constitucional, no que dispõe o 

Art. 5º e alguns dos seus incisos: 
 

II– NINGUÉM SERÁ SUBMETIDO A TORTURA NEM A TRATAMENTO 
DESUMANO OU DEGRADANTE; inciso XLIX – É ASSEGURADO AOS 
PRESOS O RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL (grifo nosso 
– CF/88); inciso XLVII – NÃO HAVERÁ PENAS (grifo nosso): 
a)...b)...c)...d)...e) CRUÉIS... (CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988) 

 

No entanto, a realidade de parte de indivíduos dessa sociedade, a 

exemplo dos que ingressaram no sistema prisional, que vivenciaram 

experiências desumanas, cruéis, mas que a sociedade referenda, o Estado 

acoberta e mascara, através de Leis e Políticas Públicas, que aparentam e 

expressam uma sensação de falsa segurança e bem estar social, ainda que 

sobre corpos e vidas matáveis, despojadas de humanidade, disponíveis para 

a execução de ações criminosas e cruéis perpetradas pelo Poder Público, 
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sob o manto da legalidade de normas vigentes e discurso de implementar 

mais segurança, ainda que segregando, matando, uma parte de indivíduos, 

considerados indesejados, refugados, para composição do tecido social, 

traçado pelo Estado Juiz, que não hesitará em mantê-los invisíveis e 

descartados, compondo apenas as estatísticas do espiral de violência, 

fundamento no qual se arrimam “Políticas Públicas” objetivando a paz social, 

a segurança de parte da sociedade, contra aqueles que amargarão suas 

existências sob a égide da legalidade estatal. 

A história registrou eventos sinistros e violentos, como o 

“MASSACRE DO CARANDIRU”, ocorrido em 02.10.1992, na Casa de 

Detenção de São Paulo/SP, numa intervenção da Polícia Militar do Estado de 

São Paulo, causando a morte de 111 detentos (site.terra, 1992); as recentes 

rebeliões ocorridas no COMPLEXO PENITENCIÁRIO ANÍSIO JOBIM – MA, 

com o registro de 60 detentos mortosocorridas em Manaus em 1º de janeiro 

de 2017 (g1.globo.com, 2017);na PENITENCIÁRIA AGRÍCOLA DE MONTE 

CRISTO, Boa Vista-RR, onde também tombaram sob o signo da violência 33 

detentos, ocorrida em janeiro de 2017 (justiça.gov.br, 2017); na Grande 

Natal/RN, na PENITENCIÁRIA DE ALCAÇUZ, com a morte de 26 detentos e 

um número incontável de detentos, considerados “desaparecidos”, mesmo 

após quase 2 anos da carnificina, ocorrida em 14 de janeiro de 2017 (site 

g1.globo.com, 2017); no CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE 

ALTAMIRA/PA, ocorrência de mais um massacre, datado de 29.07.2019, 

onde 62 detentos perderam a vida, e nesse caso, é importante ressaltar que 

26 desses mortos, eram presos que ainda aguardavam julgamento, portanto, 

nesse caso, a despeito da inexistência de “pena de morte” institucionalizada, 

as Políticas Públicas, do campo penitenciário ensejaram a aplicação da pena 

capital, a vinte e seis desses seres humanos encarcerados, sob a guarda do 

Estado, que além de não ter a menor condição de efetivar aquilo que brada, 

no seu débil discurso de “ressocialização”, abrevia suas vulneráveis e 

sofridas existências, num exercício cruel e impiedoso de aniquilação de vidas 

fragilizadas, invisíveis. 

Ilustrando a análise que fazemos, dessas situações de 

despersonalização do ser humano, enquanto sujeito de direitos, trazemos a 
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reflexão da Profa. PhD e socióloga, Maria Stela Grossi Porto, quando aduz 

que: 
 

(...) se pode falar de violência sempre que a alteridade for 
desconsiderada, “esquecida”, “desconhecida”, “negada”. Em outras 
palavras, sempre que o outro for desconsiderado como sujeito e, em 
função disso, tratado como objeto, inviabilizando, em última instância a 
interação social, seja ela de natureza consensual ou conflituosa. 
(GROSSI, 2016, p. 19-37) 

 

A afirmação da Profa. Maria Stela Grossi Porto mostra-se relevante 

para reconhecermos a singularidade do outro, e que assim como nós, 

também é detentor de direitos, portanto, esteja em situação de similitude ou 

antagonismo, condições que não desconstituem sua essência humana e de 

pertencimento á humanidade. Dessa forma, urge que nos empenhemos em 

desconstruir a ideia de que a plenitude da paz social tem como condição 

sinequanon, a destruição de seres humanos, considerados inúteis, 

inadequados, vulneráveis, desse tecido social, alimentado por Políticas 

Públicas que segregam, muito mais que amparam, além de produzirem 

ilações bastante perigosas de que não há humanidade em alguns seres 

humanos, logo a solução para esse conflito é o emprego de qualquer tipo de 

violência, desde a sua exclusão do corpo social até o que, popularmente, se 

convencionou chamar de “cancelamento do CPF”, especialmente, para os 

mais pobres, periféricos, negros, LGBTIs, quilombolas, sem-teto, drogados, e 

o que se torna mais grave é que tais situações são albergadas e se 

desenvolvem, como Políticas Públicas, com elevada seletividade a quem 

serão dirigidas. 

Uma reflexão importante sobre como a necropolítica é uma realidade 

na vida do povo brasileiro nos é trazida por Ignácio (2021) para quem 

a ditadura no Brasil foi um destes momentos. Os 21 anos do regime 

autoritário resultaram em mortes e corpos desaparecidos. À época, quando 

um opositor ao regime era preso, torturado ou assassinado, este corpo era 

considerado um inimigo visível e determinado que merecia um fim.  
 

O discurso promovido tinha o poder de estabelecer parâmetros aceitáveis 
para tirar vidas e controlar as pessoas. A escravidão também foi um 
destes momentos. (...) A guerra ao tráfico e à criminalidade no Brasil é 



- 538 - 
 

um exemplo. Mas também há necropolítica nas prisões. O tratamento da 
população carcerária, com punições com foco na privação da liberdade, a 
superlotação das cadeias e baixas condições sanitárias são reflexos 
disso. Conforme apontado pelo Conjur, só em 2018 foram mais de 1.400 
mortes em presídios no Brasil. (IGNÁCIO, 2021, p.32) 

 

A forma como convivemos aceitando que vidas brasileiras sejam 

tratadas como descartáveis, como banalizamos o sofrimento de pessoas em 

função do ódio social, do racismo estrutural e das mais variadas formas de 

preconceito e discriminação, revelam que muitos de nós fazemos da 

necropolítica um instrumento de destruição do outro, do diferente que 

queremos ver fora da paisagem social. 
 

CIDADÃOS SEM CATEGORIA 
 

O Estado Brasileiro com o seu sistema neoliberal criou socialmente, 

uma categoria de cidadãos, à margem da sociedade, que pelas suas práticas 

de ordem econômica e aparentemente, revestidas de legalidade, porém 

mascaradas quanto ao seu real intuito, de alijar esse contingente de seres 

humanos da teia social, desenvolveu “Políticas Públicas” especialmente, no 

quesito, Segurança Pública, que acabaram por aprofundar as desigualdades 

sobre os grupos mais pobres e indesejados a ponto de torná-los 

desnecessários, inimigos sociais, descartáveis, supérfluos ou fora do lugar, 

numa concepção que se molda também a aspectos culturais e ideológicos, e 

não apenas de ordem econômica questão amplamente debatida em Oliveira 

(2018) e Waquant (2015) ao analisar o cenário de violência e exclusão social 

que se cruzam na realidade brasileira. 

E com base, nessa construção de deterioração e precarização da 

vida de uma parcela da sociedade, terminou por criar uma modalidade de 

cidadãos brasileiros – os sem categoria, sobre o manto de normas 

excludentes e segregadoras, porém revestidas de legalidade, necessidade, 

para o bem estar social da outra parte de seu corpo social, que além de 

referendar essa famigerada postura estatal, ainda estimula as práticas de 

silenciamento, despojamento, e até o nível de eliminação dos pertencentes a 

esse grupo, por imposição econômica, ideológica e cultural. Questões 

trabalhadas por Zaluar (1998) em seus estudos sobre e com os periféricos e 
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favelados no Rio de Janeiro, sua obra ainda é importante referencial de 

estudo sobre a criminalidade e a violência nas áreas urbanas e os seus 

impactos nas páreas mais pobres.  

Ainda trazendo Zaluar (1998) percebemos no Brasil a construção de 

uma categoria de cidadãos excluídos de quaisquer direitos, dentro de um 

Estado Democrático de Direito, numa democracia ainda que muito jovem 

como a nossa, expressa um tecido social débil, com instituições fragilizadas e 

à mercê de posturas autoritárias, arbitrárias, com fraturas graves e 

possibilidades reais de mergulharmos num estado de anomia, diante do 

verdadeiro fosso social que vivemos, pelas desigualdades gritantes.  

Assim, diante de um quadro social tão preocupante, abrem-se 

caminhos para que o Poder Público apresente soluções para resolver seus 

problemas mais angustiantes, a exemplo da intrincada questão de Segurança 

Pública, que atinge não apenas seu corpo social, mas especialmente, o 

mercado, dentro de um estado neoliberal que não admite que a convulsão 

social, fruto da desigualdade, crie tentáculos e impeça seu desenvolvimento, 

o aumento cada vez maior do enriquecimento da parcela mínima da 

população, em detrimento de sua ampla maioria, empobrecida, violada em 

direitos e dignidade, aviltada em sua sobrevivência, silenciada no seu direito 

de argüir direitos básicos, e vislumbrada pelo Estado como alvo de sua 

Política de morte, que abafa anseios e invisibiliza aspirações, esperanças e 

sonhos, situações que Waquant (2015) e Bauman (2015) tratam a partir da 

fragmentação do mundo em que vivemos e da perda de sentido em que 

vivenciamos a ascensão da barbárie e a crise do pensamento democrático, 

em que os grupos indesejáveis, cada vez mais são hostilizados, não cabem 

na sociedade de consumo, são descartáveis, sendo alvos cada vez maiores 

das políticas de segurança mais destrutivas, das ações mais truculentas sem 

que despertem solidariedade, compaixão, mas são políticas que contam com 

o apoio de setores cada vez maiores das populações.   

Merece uma reflexão, um excerto de Bauman (2020) e Donskis 

(2014), acerca da visão que parte significativa sociedade tem sobre os que 

vivem à margem, do processo de inclusão social:  
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A ‘sociedade organizada’ trata esse contingente como parasitas e 
intrusos, acusa-os na melhor das hipóteses, de simulação e indolência, e, 
frequentemente, de toda espécie de iniqüidades, como tramar, trapacear, 
viver à beira da criminalidade, mas sempre de se alimentarem 
parasitariamente do corpo social (DONSKIS, 2014, p. 114).  

 

E por assim pensar, referenda a Necropolítica instituída pelo Poder 

Público, em desfavor dessa massa, de “incômodos”, “sem lugar no mundo”, 

“exilados urbanos”, “deslocados”, considerada uma ameaça à paz e bem 

estar social, dos privilegiados do sistema. Dessa forma, assim rotulados e 

tratados, os “Cidadãos Sem Categoria”, além de terem seus direitos violados, 

sem acesso ao básico do que prediz nosso ordenamento legal vigente, 

diuturnamente, vivem à condição de se tornarem os “matáveis” sociais, de 

uma vez que têm contra si um argumento positivado, através de Políticas 

Públicas que justificam suas ações nefastas, e do outro lado seus pares 

considera-os indesejáveis, rechaçados sociais, portanto, sem serventia ao 

mercado e à convivência social. E a única possibilidade de sobrevivência é a 

de aceitarem viver subalternizados ad eternuum, em suas múltiplas 

interfaces, enquanto a mão do Estado, não lhes tira seu bem inalienável – a 

vida! 
 

A NECROPOLÍTICA E A JUVENTUDE: ESTATUTO DA 

JUVENTUDE E O ECA 
 

O Estatuto da Juventude é uma lei aprovada em 2013 que determina 

quais são os direitos dos jovens que devem ser garantidos e promovidos pelo 

Estado brasileiro (Lei 12.852/2013), detalhando garantias já previstas pela 

Constituição Federal de 1988 com maiores especificidades ao público jovem. 

A base do Estatuto da Juventude é alicerçada em princípios, diretrizes e 

direitos com reflexos da Constituição Federal de 1988, da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), do Código Civil (CC), 

da Lei do Sistema Único de Saúde (SUS) e muitas outras normas Medeiros 

(2016).  

Este instrumento normativo, Estatuto da Juventude, tem como alvo 

de suas ações, o contingente de jovens do Estado brasileiro, na faixa etária 
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compreendida entre 15 e 29 anos, com a ressalva de que a faixa etária entre 

15 e 18 anos, também é contemplada com o que dispõe o art. 1º, parágrafo 

2º da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), todavia, o 

panorama social vivido pela adolescência e juventude brasileiras, conflita 

com as normas consolidadas, de amparo, proteção e asseguramento de 

direitos. 

Como uma das bases de formação desse Estatuto é a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (citar o numero da LDB), portanto o 

instrumento normativo da Educação Nacional, constata-se um verdadeiro 

descompasso, entre o contido na legislação e a realidade e qualidade dessa 

educação, especialmente para os jovens periféricos dessa sociedade, em 

sua maioria usuários da rede pública de Educação, onde o professor faz-de-

conta que ensina e o aluno faz-de-conta que aprende, imperando nesses 

ambientes, a evasão escolar, a carência de professores, os inadequados 

espaços físicos de aulas, o material didático que não atrai e fora da realidade 

vivida, no dia-a-dia pelos alunos, a violência trazida das famílias e do 

convívio social extra-escolar, e a presença ostensiva do tráfico de drogas, em 

inúmeras regiões do país, criando a figura híbrida do “aluno-traficante”, 

situação que quase sempre o levará à morte, elevando as estatísticas da 

violência no seio da juventude desprotegida, desamparada, e que a despeito 

da vigência e existência de instrumentos normativos que se proclamam de 

proteção, atendimentos às necessidades específicas dos jovens, 

asseguramento de direitos, mas que na prática não passam de um 

amontoado de leis, sem resultado efetivos quanto ao que se propõem. 

As Políticas Públicas proclamadas de proteção e amparo à juventude 

esbarram no pouco investimento das ações que deveriam ser destinadas ao 

público-alvo, na situação dramática em que vivem milhões de jovens 

periféricos, situados em regiões e territórios em que a presença do Estado só 

é sentida e presente, na repressão promovida por seu braço armado – 

polícias, onde a violência é a tônica, deixando quase sempre um rastro de 

destruição, medo, fraturas na relação social, morte e impunidade, acobertada 

por esse Estado que sob os argumentos mais equivocados e ilegais, tenta 

justificar essas circunstâncias, já bem conhecidas na sociedade, como um 

todo. (Precisamos de referências, as leis sozinhas não explicam a realidade) 
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Segundo Ignácio (2021) os efeitos das necropolíticas, promovidas 

pelo “Soberano” que sobrevive, graças a múltiplos e extorsivos impostos e 

taxas, oriundos de um sistema fiscal, totalmente condizente e expressivo ao 

ideário neoliberal, exsurgem com supremacia junto ao contingente de jovens 

negros periféricos dos inúmeros territórios do país, especialmente, na 

elevada evasão escolar, incidência assombrosa no campo do desemprego, 

fato que empurra-os para o  mercado informal, terceirizado, precarizado, de 

onde surge em pleno séculos XXI, a figura dos “escravos da pós-

modernidade”, os elevados índices de gravidez precoce e DSTs, o 

envolvimento visceral com as drogas e o tráfico, o ingresso a cada dia mais, 

nos estabelecimentos prisionais e recolhimento de adolescentes infratores, 

até que adentra no seu último estágio: a morte violenta, quer seja, pelas 

brigas de gangues, disputas de territórios do tráfico, e extermínio pelas forças 

estatais que paradoxalmente, também criam instrumentos normativos, cuja 

essência é a proteção desses grupos da mais completa vulnerabilidade. 

Reforçando a presente análise, asseveramos que o campo legislativo 

no país, mascara normas maliciosas de conferir legalidade a projetos que 

tem por trás de suas reais intenções a nulificação de existências vulneráveis, 

algo como foi percebido pelo filósofo Jacques Derrida, quando expressou 

que: 
 

(...) a violência não é exterior à ordem do direito, ela ameaça o direito no 
interior do direito” ou ainda que “a justiça nunca é esgotada pelas 
representações e pelas instituições jurídicas que tentam ajustar-se a ela”, 
em sua obra “Força de Lei. (DERRIDA, 2018, p.78). 

 

E nesse diapasão, ainda trazemos à discussão, a ambiguidade do 

Estado, ora no papel de “protetor” (criador e que implementa projetos como o 

Estatuto da Juventude), ora exercitando a “justiça” quando busca como saída 

para os “expurgos juvenis” que não se adaptaram à proteção desse “Estado-

Juiz”, a criação e aplicação de leis como a da “Maioridade Penal”, cujos alvos 

são os mesmos, que numa outra dimensão, tenta proteger e amparar com 

ações oriundas de Políticas Públicas destinadas, a esse fim. 

E, neste momento crucial, das questões sanitárias e de saúde 

pública do país, a despeito da plena vigência de instrumentos normativos, 



- 543 - 
 

como o Estatuto da Juventude e do Eca, em cujos contextos se sobressai a 

determinação de ações prioritárias para a adolescência e juventude, mesmo 

após 15 meses de vivermos em estado de pandemia devastadora, o SUS 

(uma das bases do Estatuto da Juventude), não consegue implementar 

ações urgentes e imediatas, para a população juvenil do país, que se 

encontra à mercê, de medidas restritivas, que também não são adotadas e 

respeitadas por esse público, o que, infelizmente tem gerado uma 

fermentação e desencadeamento de contágios, vindos desse contingente 

populacional, tornando a pandemia algo incontrolável. As questões estão 

apresentadas no relatório: ONU VÊ AGRAVAMENTO DE DESIGUALDADE 

COM PANDEMIA E BAIXO CRESCIMENTO DE BRASIL E VIZINHOS – 

CARAM, (FOLHA.UOL.COM.BR, 2021, s/n) 

Ainda a respeito do que discutimos acima, acerca do completo 

descontrole da pandemia no seio juvenil, também não se pode olvidar, que 

em locais, onde estão um número assombroso de adolescentes e jovens, 

recolhidos ou aprisionados, em centros de recolhimento ou estabelecimentos 

prisionais, inexiste política emergencial de saúde para esse grupo, no que 

concerne a aplicação de vacinas, sem que tenha sido levado em 

consideração a situação promíscua, abarrotada de adolescentes e jovens, 

mas a política de morte segue seu curso, cumprindo o seu papel de “cancelar 

CPFs”, silenciar vozes, descartar corpos... 

Assim diante dessas constatações, nos perguntamos: em que 

momento o Estado, cumpre o seu papel quanto ao disposto na legislação 

especial, contida no Estatuto da Juventude? Quando, também por outro lado, 

desempenha com maestria o seu necropoder, contra os mais vulneráveis e 

carecedores de maior proteção, dessa teia social? 

 

NECROPODER: A VIOLÊNCIA COMO INSTRUMENTO DE 

AÇÃO 
 

Aqui tratamos de uma narrativa de parte, do artigo “Luto para manter 

meu corpo longe das mãos do Estado”, de Gabriel Alex Pinto de Oliveira, 

publicado em 26.07.2018, no site www.justificando.com, em que o mesmo 

relata a forma arbitrária, brutal e discriminatória, como o Estado, trata jovens 
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negros e periféricos, através de sua estratégia do uso da violência 

psicológica, física e da admoestação, para manter os corpos selecionados 

pelo Necropoder sob seu controle e fazer uso mortal, quando melhor lhe 

aprouver... 

Fica evidenciado, também, na crueza do relato, que o jovem, alvo da 

truculência do braço armado do Estado, já internalizou uma definição do que 

seu corpo representa para o Estado, de que seu corpo preto é uma ameaça 

social e é adjetivado por expressões injuriosos, difamatórias e caluniosas, 

atribuindo-lhe crimes tão somente por ser um indivíduo negro... 

E ainda, a narrativa, mostra que apesar de toda essa rotina de 

violações, propiciadas pelo Estado, por seus agentes policiais, a vítima 

resiste para não tombar no contexto das estatísticas fatais, do número 

relevante de jovens negros mortos diariamente, num verdadeiro genocídio da 

juventude negra e periférica. Acompanhe a narrativa a seguir: 
 

Então meu corpo, negro, masculino, pele escura, cabelo crespo e 
lábios grossos sai à rua a procura de transpiração, de trabalho, de 
“pôr a mão na massa. 
Meu corpo, diferente da minha mente não sonha, sente. Sente a 
carícia, o abraço e o beijo no rosto dados pela minha mãe antes 
que eu possa sair de casa, cedo, em busca de entregar meus 
currículos impressos no dia anterior na Xérox que fica na esquina 
de casa. 
O meu corpo também sente a gota de suor escorrendo pela testa 
na caminhada debaixo do sol quente por longos e intermináveis 
quarteirões, sente o vento das portas que se fecham à minha 
frente e o cansaço de tantos caminhos percorridos sem êxito. 
Sente o peso de retornar para casa sem o tão almejado emprego. 
Nessa caminhada de regresso meu corpo passa a sentir a brisa 
gelada que sopra nas noites frias de inverno em julho. 
Inesperadamente meu corpo sente mãos a lhe deter e o tapa 
estalado no meu rosto que começa a arder segundos após o 
tabefe. 
- Mãos na cabeça. 
- Eu sou trabalhador. 
- Cala boca. 
Outro tapa estalado e um soco no estômago eé o que meu corpo 
passa a sentir nesse momento. MEU CORPO ACABA DE SENTIR 
A MÃO PESADA DO ESTADO (grifo nosso). E o Estado?! Ah o 



- 545 - 
 

Estado...o Estado é a assombração que vem com uma constância 
incômoda para me lembrar que minha mente não detém a 
propriedade sobre o meu corpo. 
“MEU CORPO NEGRO PERTENCE AO ESTADO. E O ESTADO 
ESTÁ AQUI PARA PROTEGER A SOCIEDADE DO MEU CORPO 
NEGRO, CORPO ESTE QUE NA VISÃO DO ESTADO É 
INVARIAVELMENTE LADRÃO, SAFADO, TRAFICANTE, 
PREGUIÇOSO E ESTUPRADOR, INDEPENDENTEMENTE DO 
MEU CORPO SABER DISSO OU NÃO”.(grifo nosso) 
É por isso que o Estado quer encarcerar meu corpo negro caso eu 
dê uma justificativa sequer, e jogá-lo na vala de um cemitério no 
caso de eu dar duas justificativas ou mais. Por vezes a justificativa 
é essa mesma, do meu corpo ser negro. Outras vezes é por ele 
estar andando rápido ou devagar demais, a depender da 
conveniência. Por estar usando uma touca ou uma bermuda. Se 
for os dois, touca e bermuda, ao mesmo tempo já sabe: são duas 
justificativas, logo... 
(...) Minha mente não concorda com isso e luta insistentemente 
para manter meu corpo longe das mãos do Estado. Me mantém 
estudando formas de hacker o sistema que constantemente quer 
me empurrar para as estatísticas: A CADA 23 MINUTOS UM 
JOVEM NEGRO MORRE NO BRASIL (grifo nosso). 
Enquanto meu vigésimo terceiro minuto não chega, eu vou 
sonhando com o dia em que a minha Wakanda irá se tornar 
realidade, ou pelo menos vou aguardando o dia que será criada 
uma tecnologia que impeça que a mão pesada do Estado chegue 
até o meu e ao de tantos outros corpos negros que circulam por aí, 
a procura de oportunidade”. (Artigo de Gabriel Alex Pinto de 
Oliveira, intitulado “Luto para manter meu corpo longe das mãos 
do Estado”, publicado em 26 de julho de 2018, no site “Justificando 
Mentes inquietas pensam Direito”) 

 
A inserção de parte desse artigo do Gabriel Alex Pinto de Oliveira, nesta 

narrativa de como a violência é instrumentalizada pelo Necropoder em desfavor do 

contingente de seres humanos, jovens negros periféricos, excluídos, 

desempregados, desabilitados ante às exigências do mercado em que o capital é 

senhor e soberano, e que além de alijar, marginalizar, parte significativa dessa mão-

de-obra, ainda utiliza o braço armado desse poder para neutralizar as tentativas de 

penetração no mundo seletivo, em que não há lugar para esse grupo, pela 

intimidação, violência, truculência, empregando suas “famigeradas técnicas” que 

havendo reações, por mínimas que sejam, justifiquem por parte desse aparato 
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estatal o emprego da letalidade, e o que é pior amparada por normas legais 

vigentes, que não alcançam os meandros dessas situações e suas subjetividades, e 

só funcionam como vanguarda e retaguarda das ações de violência, perpetradas 

com a intenção de impor seu poder de vida e morte a estes seres. 

A violência perpetrada contra negros, especialmente, a institucionalizada, 

como foram os casos de EVALDO ROSA, músico, (morto com cerca de 80 tiros, 

pela Polícia do Exército, sob o argumento de ter sido confundido com traficantes...), 

LUCIANO MACEDO, catador de reciclável, morto na mesma ação que vitimou o 

músico, pela Polícia do Exército, do adolescente JOÃO PEDRO MATTOS PINTO, 

14 anos (morto no interior de sua casa, quando brincava com primos, durante ação 

conjunta da Polícia Civil e Federal, no Complexo do Salgueiro, após sua casa ter 

sido atingida por mais de 70 tiros ), da garotinha ÁGHATA VITÓRIA SALES FÉLIX, 

08 anos, que foi atingida dentro de uma kombi, por policiais ao voltar para casa com 

sua mãe, no Complexo do Alemão), KATHLEN DE OLIVEIRA ROMEU, designer, 

grávida de 4 meses, 24 anos, morta no último dia 09 de junho do corrente, após 

troca de tiros entre policiais e criminosos, CHRISTIAN, 13 anos, morto numa 

operação no Morro de Manguinhos, EMILY VICTORIA, 04 anos e REBECA 

BEATRIZ, 07 anos,mortas por balas perdidas em Duque de Caxias, do emblemático 

caso de criança de apenas 02 anos, MAICON , ocorrido em 1966, onde teve sua 

morte classificada como “auto de resistência”, e cujo genitor lutou há vinte anos por 

justiça, porém em 1998 o caso prescreveu , após ter sido arquivado pelo Ministério 

Público, da Operação nos Morros Fallet e Fogueteiro, no centro do Rio, que resultou 

em 13 mortos, sendo 09 apenas em uma casa, após 107 disparos, além das 

inúmeras chacinas em que crianças, adolescentes e jovens, quase sempre negros, 

tem suas vidas ceifadas, sob os mais injustificados e espúrios argumentos, ao 

cidadão negro metralhado com um guarda-chuva no ombro e a explicação dada, é 

que fora confundido com um fuzil, assim como, as inúmeras vítimas diárias de “balas 

perdidas” (mas que sempre encontram um corpo negro para alojar-se...), demonstra 

a magnitude do fenômeno morte associado à população negra do Brasil, onde 

afirmamos sem medo de incorrer em erros, da clara existência de uma verdadeira 

política de extermínio, patrocinada pelo Necropoder, que assentado sob normas e 

leis justifica sua ação nefasta e criminosa, contra parte de seus cidadãos. 

As pesquisas realizadas por entidades, como o Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, mostram 

números assombrosos, de uma verdadeira guerra civil, genocídio, assassinatos 

deliberados, sob o manto de Políticas Públicas de Segurança Pública, onde a 

seletividade quanto ao “inimigo” é ponto de partida.  No Relatório Atlas da Violência 
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(IPEA), relativo ao ano de 2018, aponta que 71,5% das pessoas assassinadas por 

ano no país são pretas ou pardas. Enquanto que, o Índice de Vulnerabilidade Juvenil 

à Violência e Desigualdade Racial (Fórum Brasileiro de Segurança Pública), indica 

que um jovem negro no Brasil, apresenta em média 2,5 chances de ser vítima de 

homicídio, superior as de um jovem branco. E em um novo relatório de 2019, 

denominado “Anuário Brasileiro de Segurança Pública”, do Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, apresenta dados em que no ano de 2018, 11 em cada 100 

homicídios foram ocasionados pelas Polícias, resultando em 17 assassinatos por 

dia, o que leva a um total de 6.220 vítimas, e a grande maioria são homens, 99,3%, 

jovens 77,9% e negros 75,4%. E diante de estatística tão letal, o Brasil junto com a 

Colômbia estão no ranking das polícias que mais produzem mortes no âmbito latino-

americano. 

Os números fatídicos nos remetem a uma tradição, nascida no sistema 

escravocrata e que vem atravessando a contemporaneidade, de que é a população 

negra que mais tem sofrido com a violência no Brasil, com ênfase na policial, que 

viola e desrespeita, moradores de comunidades periféricas, excluídos de direitos 

básicos, sub-empregadas, invisíveis do alcance de Políticas Públicas em geral, 

aterrorizadas pela guerra diária entre traficantes e policiais. O Necropoder ao criar 

um país dividido em “corpos matáveis” pelos atributos de raça, cor, classe, gênero, 

condição social, moradia, identidades religiosa, sexual, política, produz também uma 

sociedade em que a ideia de pertencimento e visibilidade, se atrela ao poder, ao 

dinheiro, às amizades influentes, ao apoio que alimenta essa estrutura excludente, 

mas que favorece alguns, em detrimento da maioria. E um dos tentáculos desse 

poder é a disseminação e manutenção da ideia que os moradores dessas áreas 

onde violência e morte, ocupam lugares  exclusivos e permanentes, dando o tom do 

exercício de viver dessas pessoas são cúmplices, das ações criminosas dos 

infratores que ali residem, e portanto, quando das ações de enfrentamento e 

confronto entre forças policiais e criminosos, a vida da população civil também 

passa a ser alvo, e se incorpora a toda sorte de abjeções, indignidades, crueldades 

e desrespeito às leis vigentes, e mesmo não encontrando respaldo legal, são 

silenciadas pelo poder, seus agentes, muitas vezes a mídia. E por outro lado, o 

socorro, a busca por soluções, a solidariedade ante a torpeza dessas situações, 

vem de ONGs, entidades de Direitos Humanos. 

A configuração de áreas populacionais onde o Necropoder assume um 

papel de ampla hegemonia, se assemelha à vida na “colônia” assim descrita por 

Achille Mbembe “(...) como uma zona na qual guerra e desordem assumem polos 

horizontais e, ocasionalmente, sobrepõem-se, provocando uma verdadeira 
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indistinção entre direito e violência – tal como no estado de exceção agambeniano” 

(AGAMBEN, 2004, p. 104). As colônias “são o local por excelência em que os 

controles e as garantias de ordem judicial podem ser suspensos – a zona em que a 

violência do estado de exceção supostamente opera a serviço da civilização” 

(MBEMBE, 2018a p.35). 

O Necropoder também assume como premissa fundante, a ideia de que a 

morte das populações negras de áreas periféricas, ocupadas pelos grupos que o 

sistema social e econômico vigente, têm como “descartáveis”, “refugados”, ou como 

“população supérflua”, encontra respaldo no que asseverou Foucault: “a função 

assassina do Estado só pode ser assegurada, desde que o Estado funcione no 

modo do biopoder, pelo racismo” (FOUCAULT, 2010, p. 215).  

Ilustramos, ainda nossos escritos, com trecho da introdução do trabalho de 

Maiquel Ângelo Dezordi Vermute (Prof. Doutor em Direito Público – UNISINOS), 

Laura Mallmann Marcht (Mestranda em Direitos Humanos pela UNIJUÍ) e Letícia de 

Mello (Acadêmica do Curso de Graduação em Direito da Unisinos), intitulado 

“NECROPOLÍTICA: RACISMO E POLÍTICAS DE MORTE NO BRASIL 

CONTEMPORÂNEO”, que diz: “Tem-se como hipótese que pessoas pobres e 

negras têm sido o alvo do Estado, de forma majoritária, desde o Brasil Colônia – 

contexto em que se fixa uma violência estrutural contra esses sujeitos – e que a 

política de morte elucidada por Achille Mbembe permite explicar as raízes dessa 

violência e seletividade”. (Vermute & Marcht, s/n, 2021) 

 

A NECROPOLÍTICA E O RACISMO 
 

Quando o filósofo camaronês Achille Mbembe (2014) e (2018) 

apresentou ao mundo, sua teoria política, denominada Necropolítica, 

questionava se a soberania do Estado que criava políticas públicas dentro 

dos sistemas de saúde e de controle social, no âmbito da segurança pública, 

lhe conferia o direito de determinar e eleger “quem deveria morrer e viver” 

dessa sociedade, ao exercer sua soberania. Desde então, o termo cunhado 

pelo pensador vem conceituando as práticas governamentais, assentadas 

sobre o manto da legalidade por serem políticas públicas, que tem como 

finalidade o bem estar social e recrudescimento de ações contra verdadeiros 

contingentes populacionais, que vivem sob uma desigualdade social das 

mais acentuadas, elevada vulnerabilidade, e onde o Estado só surge para 

repressão violenta, ocasionando, como sabemos a perda de milhares de 
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vítimas, inocentes em sua maioria, especialmente, pelos emblemáticos caso 

de “bala perdida”, justificados pelo braço armado desse Estado, por ações de 

enfrentamento e combate a grupos criminosos, encastelados em tais 

comunidades. 

O mais preocupante e grave do emprego da Necropolítica, como 

solução para intrincados problemas sociais, especialmente, nas regiões 

periféricas do Estado, segundo. Achille Mbembe (2014) e (2018) é porque 

sob a égide da legalidade e da intenção de trazer a normalidade as tensões 

sociais, dentro dos seus inúmeros territórios, a humanidade dos indivíduos 

que ali vivem é negada, e não sendo reconhecida essa condição humana, o 

uso de violência como solução é possível e justificável, que se escalona, 

desde as agressões físicas e verbais, em blitz, buscas por supostos 

criminosos, cumprimento de mandados de prisão, até a morte, salientando 

que a Necropolítica não se destina a casos isolados ou excepcionais, mas é 

uma ação estatal para aqueles “eleitos”. 

Segundo, o pensador Achille Mbembe (2014) e (2018) não é função 

do Estado matar indivíduos que estão sob o seu poder, pelo contrário, de 

protegê-los, manter a paz social, independente de qual seja o território, 

assegurar direitos previstos em seus diplomas consolidados. Todavia, o que 

se assiste, são ações deliberadas e com emprego de violência desmedida, 

que atinge inocentes, população civil, massa de trabalhadores da 

informalidade, que se veem inúmeras vezes, no centro de verdadeiras 

“guerras urbanas”, entre agentes do Estado e criminosos, também moradores 

dessas áreas mais pobres e desamparadas. 

E neste diapasão, evidencia-se que um elevado números dessas 

vítimas são pardas e negras, exatamente, por ser a camada da população 

predominantemente, residente nas favelas e periferias das grandes cidades, 

surgindo assim uma relação muito evidente entre Necropolítica e o racismo, 

especialmente, em seu contingente adolescente e jovem, como expressam 

os índices do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública, na divulgação de dados no estudo 

denominado Atlas da Violência 2020, cujo documento tem como base de 

dados o Ministério da Saúde. 
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O capítulo “VIOLÊNCIA CONTRA PESSOAS NEGRAS” o Atlas da 

Violência (2020) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, informa que: 
 

“Uma das principais expressões das desigualdades raciais existentes no 
Brasil é a forte concentração dos índices de violência letal na população 
negra. Enquanto os jovens negros figuram como as principais vítimas de 
homicídios no país e as taxas de mortes de negros apresentam forte 
crescimento ao longo dos anos, entre os brancos os índices de 
mortalidade são muito menores quando comparados aos primeiros e, em 
muitos casos, apresentam redução. Apenas em 2018, para citar o 
exemplo mais recente, os negros (soma de pretos e pardos, segundo 
classificação do IBGE) representaram 75,7% das vítimas de homicídios, 
com uma taxa de homicídios por 100 mil habitantes de 37,8. 
Comparativamente, entre os não negros (soma de brancos, amarelos e 
indígenas) a taxa foi de 13,9%, o que significa que, para cada indivíduo 
não negro morto em 2018, 2,7% negros foram mortos. Da mesma forma, 
as mulheres negras representaram 68% do total de mulheres 
assassinadas no Brasil, com uma taxa de mortalidade por 100 mil 
habitantes de 5,2% quase o dobro quando comparada às das mulheres 
não negras. (ATLAS DA VIOLÊNCIA, 2020, p. 47-49) 

 

O panorama apresentado nos índices acima são catastróficos e 

chocam diversos segmentos sociais, porém não provocam nenhuma reação 

nos mentores das políticas públicas de controle social, desenvolvidas por 

agentes do Estado sob a justificativa de “combate à criminalidade”, a 

exemplo do ex-governador do Rio Wilson Witzel, do ex-ministro Sérgio Moro 

(mentor e idealizador do equivocado e discutível, Pacote Anti-Crime) e João 

Dória em São Paulo, pois todos os discursos justificadores dessa violência 

estatal, são referendados pela sociedade e respaldados nas normas legais 

criadas pelos Estados, em nome de sua soberania. E os drásticos resultados 

dessa política de morte instituída, resvalam no seio das comunidades de 

elevada vulnerabilidade, habitadas por negros e pardos, e que teve como 

exemplo mais contundente, o recente caso da ação policial na Comunidade 

de Jacarezinho, contrariando até mesmo decisão do STF, resultou na morte 

de 28 pessoas, entre eles um agente de polícia civil e 27 supostos 

criminosos, cujo perfil eram de pessoas jovens, negros, ao menos 13 não 

eram investigados na operação e apenas 06 tinham contra si mandados de 

prisão (onde 03 foram detidos e 03 mortos). Este caso teve ampla 

repercussão na imprensa local e internacional, com muitos questionamentos 



- 551 - 
 

levantados, até mesmo quanto ao número de mortos, e a da constatação de 

que 13 dos mortos não tinham qualquer relação com a investigação 

apresentada pela polícia, para entrada na comunidade. 

Tem sido comum, o silêncio epistemológico de autoridades e 

gestores públicos responsáveis, nestes casos, além da medida de 

decretação de sigilo, muitas vezes com o apoio da Justiça, demonstrando 

assim que a instituição das Políticas Públicas de morte, seletivas quanto aos 

alvos e locais, tem uma arquitetura bastante edificada e robustecida, em 

detrimento daqueles que estarão susceptíveis, a qualquer momento, hora e 

lugar serem surpreendidos com uma tsunami de violência amparada, 

justificada e legalizada pelo Estado. 

O Relatório da ONU (2021) sob o título “Relatório da ONU denuncia 

racismo sistêmico na polícia brasileira, publicado em 28 de junho do corrente, 

no Conselho de Direitos Humanos da ONU denunciou o Brasil como um dos 

países onde há racismo sistêmico nas ações das polícias. Este documento 

foi assinado pela alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle 

Bachelet, e é resultado de uma investigação realizada pelo órgão depois da 

morte do afro-americano George Floyd, em maio de 2020. No relatório, 

Bachelet faz um apelo a todos os países para que adotem medidas imediatas 

contra a discriminação, a violência e o racismo sistêmico contra negros e 

afrodescendentes, afirmando que a situação atual é “inadmissível”.  

Em relação ao Brasil, o documento menciona as mortes do jovem 

João Pedro Matos Pinto e de Luana Barbosa dos Reis, que perderam a vida 

em consequência da violência policial, e também o assassinato da vereadora 

Marielle Franco (PSOL). Entre os pontos destacados do relatório, um chama 

a atenção:  

 
O relatório da ONU assevera que a desumanização das pessoas de 
ascendência africana sustenta e cultiva a tolerância para a discriminação 
racial, desigualdade e violência...O documento ressalta que até hoje, em 
muitos países nas Américas e na Europa, afrodescendentes vivem na 
pobreza de modo desproporcional e enfrentam enormes barreiras para 
ter acesso à educação, saúde, emprego, participação política e outros 
direitos fundamentais...Para Bachelet, “o status quo atual é inadmissível”. 
“O racismo sistêmico precisa de uma resposta sistêmica, afirmou a 
comissária. (RELATÓRIO DA ONU, 2021, p. 182) 
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Também, um outro aspecto, a ser discutido no tocante a relação 

Necropolítica e Racismo, é o que se enquadra nas Políticas Públicas de 

Saúde, que, no decorrer desse período de pandemia ficaram evidenciadas as 

dificuldades e violações para o contingente de pardos e negros, no acesso à 

saúde, começando pela ausência de informações sobre essa população, 

quando do preenchimento de formulários com o quesito raça/cor, quase 

sempre sem a menção a esse dado, o que torna incipientes os dados e por 

conseqüência, a realidade de informações sobre a saúde dos cidadãos 

pardos e negros do país. Soma-se a isso as desigualdades cotidianas desse 

contingente, tanto pela precarização do seu habitat, com famílias inteiras 

aglomeradas num único cubículo, situado em áreas sem nenhuma estrutura 

mínima de sobrevivência digna, seja pela ausência de saneamento com 

esgotos a céu aberto, acesso regular a água, poder aquisitivo para aquisição 

de álcool em gel para higienização das mãos, dificuldades de acesso à 

internet para realização das tarefas escolares on-line, ausência de pais ou 

responsáveis que se encontram em sua ampla maioria na economia informal, 

além das múltiplas forma de violências que se exacerbou neste período, 

onde as tensões recrudesceram pela obrigatoriedade do confinamento como 

medida determinada pela OMS e governos estaduais.  

Dessa forma ficou evidente que as desigualdades nunca foram tão 

contundentes para a população negra, que vive um verdadeiro apartheid 

social, dentro de um Estado racista que subjuga e põe à margem de suas 

Políticas Públicas os corpos negros, impondo ao contingente o contumaz 

lugar de desprivilegio que historicamente vive. E assim, a máquina do capital, 

vai seguindo, e ditando quem vive e quem morre, seja pelas ações violentas 

de seu braço armado – as polícias, seja pela estrutura instituída pelo poder, 

pondo à margem significativa parte dessa população.  

Ainda na esteira de segregação social em que vivem os 

afrodescendentes, no país, cumpre-nos abordar também, a Política Pública 

Emergencial, instituída pelo Governo, de subsidiar a renda de milhares de 

brasileiros, através do pagamento mensal de valores distintos, para grupos 

diversos, todavia, apenas uma parcela dessa população carente, onde se 

encontram os negros e pardos, teve direito a esse abono, deixando de fora 

milhões de pessoas, jogadas cada vez mais, a descer os degraus da linha de 
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pobreza, e  se situar na condição de miséria quase absoluta. Há também que 

se considerar, os inúmeros casos de fraude do sistema de pagamento do 

abono, diga-se de passagem, cheio de debilidades e lacunas, junto à Caixa 

Económica Federal, o que se tornou um problema a mais, para a 

sobrevivência de milhões de pessoas, fragilizadas pela pandemia, as 

condições de moradia, o estrangulamento do acesso à saúde, o 

desconhecimento de programas e aplicativos para aulas no campo da 

educação, o desespero dos que não conseguiram receber o abono 

emergencial e obrigados pelas medidas de restrição, também não podiam 

exercer atividades laborais, ainda que informalmente, e assim milhares foram 

jogados nesta situação de caos social, com ampla maioria de 

afrodescendentes. 

O artigo “Pandemia e Racismo”, o autor Alexis Pedrão (2021) aponta 

que negros e negras são 70%, no mínimo, entre os morrem pela covid-19 em 

Sergipe, ilustra bem, a relação direta entre Necropolítica e Racismo, 

narrando fatos ocorridos no Estado de Sergipe, neste período de pandemia:  
 

Entre os 154 mil casos de covid-19 no estado, mais de 70 mil pessoas 
não tiveram sua cor/raça, identificada no sistema de saúde, incluindo 
cerca de 900 que vieram a óbito. Mesmo com essa ausência, número de 
mortes de negros e negras mostra a cruel combinação entre racismo, 
desigualdade e pandemia...Em todo o país a população negra tem lutado 
para sobreviver em meio ao caos sanitário, desemprego, ausência de 
condições mínimas de moradia e saneamento. Estamos expostos na 
linha de frente dos trabalhos essenciais, como as trabalhadoras/es da 
saúde, limpeza, transportes, entregadores de aplicativo, e também 
expostos à violência estatal. (PEDRÃO, 2021, p.s/n). 
 

CONSIDERAÇÕES DERRADEIRAS... 
 

É notório que a Necropolítica, infelizmente, tornou-se uma política de 

Estado, em muitas nações do mundo, mas especialmente, naquelas 

consideradas como o quintal do mundo – os países de terceiro mundo, onde 

muitos se localizam na América Latina e Central, com governos que tem 

como marcas, o autoritarismo, a corrupção disseminada em todas as esferas 

da sociedade com instituições fragilizadas e violadoras de direitos, elevadas 

taxas de violência e criminalidade, a desigualdade social como premissa de 
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alguns estados, a existência de territórios dominados por milícias, crime 

organizado, paramilitares, com populações vivendo de forma precarizada e 

sem nenhum acesso a direitos básicos, como saúde, educação, trabalho, 

segurança, moradia, lazer, ressaltando que a maioria de moradores desses 

locais, são pessoas negras e pardas, predominante jovem, que sem saída, 

negligenciadas em direitos, cooptadas pela criminalidade e alvo de ações 

violentas, do braço armado, desse Estado – as Polícias Militar e Civil, e 

diante de um panorama de desumanidades, invisibilidades e exclusão 

tornam-se os ingredientes prediletos e de ação da Necropolítica, que de 

forma seletiva, escolhe os que devem morrer e viver. 

Também fica evidenciado, que apesar de termos um ordenamento 

jurídico, com ampla legislação para todos os gostos, algumas de vanguarda, 

a exemplo do ECA, outros obsoletos para os tempos vividos, não tem sido 

capazes de freiar, a ação devastadora e invasiva desse Estado que não 

cumprindo o seu papel de administrar para todos, dirimir conflitos através de 

seus instrumentos legislativos, promover a vida, assume pelo contrário, uma 

posição de segregação e aniquilação, para os considerados “indesejáveis”, 

“descartáveis”, “refugados socialmente”, e que, portanto, não merecem nem 

mesmo mínimas ações estatais em seu favor! 

Assim, diante de um quadro socialmente desolador e inquietante, o fator da 

pandemia trouxe ainda mais, problemas e acentuação de dificuldades para 

as situações de sobrevivência dessa população, como apresentamos no 

decorrer do artigo, em que as soluções e arranjos governamentais, 

invisibilizou, segregou e, em consequência aviltou ainda mais o status de 

vida desse grupo populacional. 

Por fim, a nossa decisão em debater, provocar e até mesmo propor 

caminhos, a esse túnel, em que milhões de seres humanos estão jogados, no 

país, e no continente em que estamos situados, tem o condão de juntar a 

nossa voz, a todos que promovem pela via de Políticas Públicas, justamente, 

o contrário do que são responsáveis – a plena efetivação do bem comum, 

tratando os desiguais de maneira desigual, cuidando das fraturas sociais, 

diminuindo o fosso abissal em que parte de seus cidadãos e cidadãs, estão 

mergulhados, sem alguma dignidade, ainda que mínima! 
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CAPÍTULO 28 
 

CONCEPÇÕES E REPRESENTAÇÕES DE 

RACISMO E PRECONCEITO RACIAL ENTRE OS 

AGENTES SOCIOEDUCATIVOS DA FUNASE DE 

CARUARU – PE107 
 

Ridelma Barbosa de Moura Minhaqui108 

Ana Maria de Barros109 
 

INTRODUÇÃO 
 

Pensar em racismo e preconceito racial é, de fato, entrar em contato 

com muitos acontecimentos e elementos que constituíram, ao longo do 

tempo, uma cultura de interiorização, discriminação, intolerância, desrespeito 

etc. Há inúmeros seres humanos que sofreram e sofrem em virtude de uma 

construção ideológica de negação de seus direitos. Foi através de um 

cenário segregador, o qual envolvia a colonização e/ou a escravidão, que 

foram fundamentados conceitos esteriotipados e equivocados de construção 

do negro como sendo inferior e marginalizado, e ainda negando-lhes 

condições dignas de vida e oportunidades para crescimento. Teorias 

biológicas que consideravam o negro intelectualmente inferior em relação ao 

branco, bem como o eurocentrismo, contribuíram para o fortalecimento da 

burguesia e foram cruciais para construção social do que hoje conhecemos 

por racismo. Para Guimarães (1999), 
 

o racismo origina-se da elaboração e da expansão de uma doutrina que 
justificava a desigualdade entre os seres humanos (seja em situação de  

                                                           
107 Pesquisa realizada para conclusão da Especialização em Direitos Humanos pela UFPE 
108 - Pedagoga pela Universidade Federal de Pernanbuco – Centro Acadêmico do Agreste e 
Esoecialista em Direitos Humanos pela UFPE-  
109 - Doutora em Ciência Política, Professora Associada da Universidade Federal de 
Pernambuco, Docente do Curso de Pedagogia – CAA/UFPE e do Mestrado em Direitos 
Humanos – PPGDH/CAC/UFPE, Coordenadora do Laboratório de Geografia e História – 
CAA/UFPE, Vice- líder do Grupo de Pesquisa: Educação, Inclusão social e Direitos Humanos 
– UFPE/CNPq. 
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cativeiro ou de conquista) não pela força ou pelo poder dos 
conquistadores (uma justificativa política que acompanhara todas as 
conquistas anteriores), mas pela desigualdade imanente entre as raças 
humanas (a inferioridade intelectual, moral, cultural e psíquica dos 
conquistados ou escravizados). (p. 104) 

 

Mesmo frente às inúmeras políticas afirmativas de direitos, as quais 

trazem conquistas importantíssimas para luta da desigualdade racial, 

percebemos que a herança histórica adjacente ao negro trouxe, 

intrinsecamente, conseqüências infindas, responsáveis, portanto, por 

dificuldades sociais vivenciadas na atualidade, a exemplo da desigualdade 

de oportunidades geradas por um preconceito construído socialmente e que, 

na maioria das vezes, não são admitidas pela sociedade. Essa construção 

social acarreta dificuldades que, na maioria dos casos, os marginalizam e os 

excluem. Ressalta-se, ainda, que, costumeiramente, é considerado problema 

de má-administração pública, isentando a elite e a população de sua parcela 

de responsabilidade. O reflexo disso está presente nas inúmeras pesquisas 

que enquadram a população negra do Brasil, em sua esmagante maioria, 

como sendo a de menor prestígio social, e, conseqüentemente, a que mais 

se envolve com o crime por diversos motivos. 

Nessa perspectiva, este trabalho visa compreender uma realidade 

racista no contexto criminal juvenil, com vistas a obter a concepção de 

racismo e preconceito racial dos sujeitos que convivem diretamente com os 

jovens que estão cumprindo medidas sócio educativa por terem cometido 

infrações e crimes perante à Lei brasileira.  

No entanto, com base na Constituição Brasileira, de 1988, 

especialmente em seu Artigo 5º, o qual afirma que “todos são iguais perante 

a lei, sem distinção de qualquer natureza”, e no seu inciso XLII, o qual 

estabelece que “a prática do racismo constitui crime inafiançável e 

imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei”, pretendemos 

verificar se há ações, advindas dos agentes sócioeducadores, que favorecem 

o racismo e preconceito racial e se, segundo a visão desses agentes, os 

jovens reclusos apresentam práticas discriminatórias, preconceituosas e 

racistas em si. 
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Diante das considerações acima realizadas, a presente pesquisa 

surgiu a partir de necessidade de compreender as intercessões entre o 

racismo e o preconceito racial dos agentes socioeducativos da Funase 

Caruaru –PE. Buscamos, também, analisar elementos que evidenciem 

relações entre racismo e preconceito racial dos agentes socioeducativos da 

Funase Caruaru-PE; refletir acerca das concepções e representações de 

racismo e preconceito racial dos agentes socioeducativos e elencar 

elementos racistas e preconceituosos apontadas pelos agentes 

socioeducativos que fortaleçam atitudes racistas e preconceituosas entre os 

jovens reclusos da Funase de Caruaru-PE. 

Dadas as inúmeras possibilidades metodológicas existentes, 

optamos, neste trabalho, pela abordagem qualitativa; isso porque, tal 

abordagem, segundo Minayo (2010) nos permite a exploração de inúmeras 

faces representadas na sociedade, revelando opiniões e argumentos, por 

meio das questões sociais nela presentes. O diálogo estabelecido entre a 

teoria e a realidade existente ajudará a construir significados, sentidos e 

representações, a fim de responder questões sobre as práticas educativas 

que conduzem à ressocialização dos sujeitos envolvidos. Considerando, 

portanto, o cenário a ser pesquisado, entendemos que a escolha 

metodológica se justifica diante da possibilidade de aprofundamento dos 

significados, pois trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das 

aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes, conforme defende 

Minayo,(2010). 

A partir dessa compreensão e visando melhor entender as 

concepções e representações de racismo e preconceito racial dos agentes 

socioeducativos da Funase de Caruaru, nossa pesquisa, enquanto tipo de 

estudo, é classificada como estudo de caso, definida por Gil (2002) “pelo 

estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a 

permitir o seu conhecimento amplo e detalhado (...)”, como também do tipo 

exploratória que “proporciona visão geral, de tipo aproximativo, acerca de 

determinado fato.” (GIL, 2002. p. 27) e, ainda, do tipo descritiva, definida 

também como um tipo de estudo que “têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis.” (GIL. 2002. p.28). O 
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levantamento dos dados se deu a partir de questionários, os quais foram 

respondidos através de escalas representadas de 0 até 10, onde zero é a 

menor evidência e dez a maior. 

Discutiremos, no primeiro capítulo deste artigo, sobre racismo, 

juventude e direitos humanos, com o intuito de compreender, historicamente, 

aspectos que favoreceram o racismo e que hoje culminaram numa 

desigualdade social que vulnerabiliza e marginaliza o negro; acarretando, 

conseqüentemente, em envolvimento, cada vez mais cedo, da população 

negra jovem com o crime e acometendo-a em medidas socioeducativas nas 

Funases brasileiras. Refletiremos também acerca dos avanços advindos de 

leis que buscam garantir equidade de raça e direitos, assegurando, em tese, 

sua dignidade e sua integridade física. No segundo capítulo, abordaremos as 

concepções de racismo frente às conquistas mundiais de emancipação 

étnico-racial, bem como o preconceito racial e os Direitos Humanos. Por fim, 

no terceiro capítulo, analisaremos os dados coletados acerca das 

concepções e representações de racismo e preconceito racial, contrastando 

com a realidade local da Funase Caruaru – PE e as leis que asseguram os 

direitos humanos, étnico-raciais e dos adolescentes em nosso país. Ao 

realizar o tratamento e análise dos dados, tomamos o cuidado, também, de 

articular os elementos da superfície com aqueles que se encontram implícitos 

no texto, isto é, articular o “dito” com o “não dito”, conforme sugere Bardin 

(1979). 
 

RACISMO, JUVENTUDE E DIREITOS HUMANOS 
 

Ao longo do tempo e da história, buscou-se compreender as razões 

que expliquem diferenças que marcam a exclusão social do negro no mundo. 

Historicamente, os negros e indígenas são as raças que mais sofreram 

preconceito e discriminação, e, por conseguinte, são as que possuem 

maiores dificuldades socioeconômicas. O negro enfrenta, ainda hoje, 

dificuldades de ascensão social, de inserção no mercado de trabalho, na 

busca por qualificação profissional, bem como óbices ao tentar conseguir 

posições de prestígio na sociedade; tudo isso por pertencer a uma raça na 
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qual, historicamente, vem sendo violentada e discriminada somente por sua 

cor. 

As relações culturais entre os diversos povos são baseadas nas 

trocas sociais e culturais, isso porque é a partir dessas relações que se pode 

afirmar a não existência de culturas plenamente puras. No entanto, foi a partir 

das ideias de Aristóteles (384- 322 a. C.), na idade média, que a teoria da 

existência da escravidão natural disseminou no mundo ideias racistas, 

baseadas na ideia de que raças estavam determinantemente destinadas à 

escravidão; afirmando, portanto, a existência de raças superiores. A partir 

dessa teoria, conceitos foram criados para explicar ideias étnicas e culturais, 

justificadas na visão determinante de centralidade cultural, ou seja, na crença 

de que a cultura “certa” e “verdadeira” era a pertencente a cada povo; 

podemos vislumbrar isso nas relações coloniais vivenciadas no Brasil, por 

exemplo, com a chegada dos portugueses. O que é chamado de 

eurocentrismo teve sua ascensão entre os séculos XVI a XIX, sendo nesse 

período, portanto, que ações escravistas foram difundidas nomundo. 

Estudos científicos foram desenvolvidos no século XIX acerca das 

raças e trazia, em seu âmago, ideias racistas, como o estudo desenvolvido 

por Dr. Morton, no qual “ele acreditava que quanto maior o cérebro, mais 

inteligente o indivíduo” (BRYM, 2006, p.212). Segundo esse estudo, os 

maiores cérebros tinham origem europeia e os menores pertenciam aos 

negros. Assim como Dr. Morton, outros estudos atribuíam na origem 

biológica a explicação para superioridade de raças, comportamentos 

marginalizados e “ausência de beleza” que para suas teorias eram 

características das raças classificadas como inferiores (BRYM, 2006). E 

foram essas ideias, como afirma Brym (2006), que justificaram diversas 

ações racistas de “escravidão, colonização, programas de imigração que 

restringiam ou excluíam determinados grupos raciais e étnicos, programas 

médicos de “depuração racial” e até mesmo o genocídio (...)”(p.215).  

A história do Brasil traz, desde a colonização, ideais racistas, quando 

se acredita que a cultura portuguesa é superior à cultura indígena e assim se 

recorre à catequese e outras ações com o intuito de aculturá-los ou, ainda, 

quando se estabelece, no Brasil, o escravismo. Mas, para Antônio Sérgio 



- 564 - 
 

Alfredo Guimarães, grande estudioso no Brasil das relações 

afrodescendentes, 
 

o racismo surge, portanto, na cena política brasileira, como doutrina 
científica, quando se avizinha à abolição de escravatura e, 
consequentemente, à igualdade política e formal entre todos os 
brasileiros, e mesmo entre estes e os africanos escravizados. 
(GUIMARÃES, 2004 p. 11) 

 

Outros fatores, porém, também foram determinantes para a 

consolidação do racismo no Brasil, como o crescimento da desigualdade 

regional e a decadência da cana de açúcar (GUIMARÃES, 2004). Após a 

Segunda Guerra Mundial, cenário que hostilizou, segregou e matou diversos 

grupos sociais por acreditar na existência superior de raças e povos, o 

mundo viveu mudanças nas configurações do racismo e preconceito racial. 

Os avanços sociais, a partir de ações conquistadas, também, pelo 

Movimento Negro mundial, bem como brasileiro, a exemplo da aquisição do 

reconhecimento do Quilombo dos Palmares, em 20 de novembro de 1985, 

como maior centro de contestação colonial do Brasil (CARDOSO, 1987); do 

Decreto do Dia da Consciência Negra em 2003 e da Lei nº 10.639, a qual 

determina a inclusão do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana em todas as escolas públicas e particulares do Ensino Fundamental 

até o Ensino Médio no Brasil, legitimizam a luta etno-racial no Brasil e 

“começam a criar, na sociedade uma articulação capaz de interferir na sua 

ideologia racial” (CARDOSO, 1987). Esse empoderamento já é refletido nos 

Censo brasileiro, uma vez que, por meio da autodefinição de raça, o 

percentual das pessoas que se consideram preta e/ou parda aumentou nos 

anos de 1999, 2004 e 2009, últimos dados disponíveis pelo IBGE. 

No entanto, a herança escravista do negro, traz consequências 

cruéis para população negra no Brasil e no mundo, como por exemplo, maior 

dificuldade de ascensão social e financeira que, de certo modo, exige mais 

esforços na busca por oportunidade de qualificação profissional, estudo e 

trabalho. A pobreza também tem índices elevados no Brasil, segundo 

pesquisas do IBGE e IPEA, atingindo diretamente a população negra e 

levando, conseqüentemente, a um aumento da marginalização desses, e 

principalmente da sua juventude. Isso ocorre também por haver números 
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elevados de desemprego e pobreza, acarretando uma vulnerabilidade social 

que resulta no aumento dos índices de violência e criminalidade negra. A 

maioria desses jovens acaba sendo vítimas de uma realidade que os obriga a 

sobreviver em meio a situações adversas e que, muitas vezes, os compele a 

entrar no crime, construindo referências baseadas na falsa ideia de ascensão 

e poder. 

Dadas essas dificuldades, documentos e leis ao longo do tempo 

foram sendo redigidos em busca de políticas igualitárias para todas as raças. 

Marco dessa busca é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual 

foi aprovada após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1948, na 

Assembléia Geral das Nações Unidas; tal documento garante que todas as 

pessoas devam ser tratadas com dignidade e que sua integridade física seja 

preservada, sem que haja discriminação ou preconceito. O Artigo 2º da 

declaração universal dos direitos humanos estabelece que: 
 

Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades 
proclamados na presente Declaração, sem distinção alguma, 
nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de 
opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de 
nascimento ou de qualquer outra situação. (ONU, 1948. Grifo meu) 

 

Em 1978, a Conferência Geral da Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura aprovou Declaração sobre a Raça e os 

Preconceitos Raciais e em seu 2º artigo declara: 
 

Todos os indivíduos e grupos têm o direito de ser diferentes, de se 
considerarem diferentes e de serem vistos como tal. Contudo, a 
diversidade de estilos de vida e o direito de ser diferente não podem, em 
quaisquer circunstâncias, servir de pretexto para o preconceito racial; não 
podem justificar, de direito ou de facto, qualquer prática discriminatória, 
nem servir de fundamento à política do apartheid, a qual constitui uma 
forma extrema de racismo. (ONU, 1978) 

 

Já a constituição brasileira de 1988, promulgada dez anos após a 

DRPR, em seu Artigo 6º, assegura a todos os sujeitos direitos sociais como: 

“a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, 

a proteção à maternidade e a infância, a assistência aos desamparados.” 

Some-se a isso, a conferência, ao sujeito, de fundamentos como: soberania, 
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cidadania, dignidade de pessoa humana, entre outros, previsto no Art 1º. No 

entanto, vemos corriqueiramente os direitos dos negros sendo 

desrespeitados em ações que se relacionam ao racismo e ao preconceito 

racial. A juventude negra também enfrenta dificuldades refletidas nas 

estatísticas nas quais o jovem negro, por falta de oportunidade, por ter seus 

direitos básicos negados, por necessitar sobreviver, por ter sua referencia 

parental, social e/ou de relações de poder baseadas na criminalidade etc., se 

envolve cada vez mais cedo no crime. Resultado disso é a ação de 

responsabilidade federal, materializada em ações que garantam o exercício 

de cidadania, a partir de medidas sócioeducativas para os adolescentes 

infratores. Para atender esses jovens que cometeram atos inflacionários, a 

antiga FEBEM (Fundação Estadual do Bem Estar do Menor) passou por 

modificação, não apenas no nome, hoje chamada de Funase (Fundação de 

Atendimento Socioeducativo ao Adolescente), como também estrutural. 

Fundamentada na Lei Federal 12.594/2012, em 18 de Janeiro de 2012, visa 

atender “adolescentes envolvidos e/ou autores de ato infracional, com 

privação e restrição de liberdade, buscando a garantia dos seus direitos 

fundamentais, através de ações articuladas com outras instituições públicas, 

bem como a sociedade civil organizada, nos termos do disposto no Estatuto 

da Criança e do Adolescente, Lei Nº. 8.069, de 13 de julho de 1990” 

(Finalidade da Funase, Site oficial da Funase). 

É fato que tanto mundialmente, como no Brasil, avanços foram dados 

para diminuição de práticas racistas e preconceituosas, o que percebemos, 

porém, é uma mudança que abarca outras formas de preconceitos mais 

sutis, porém tão discriminatórias e ofensivas quanto qualquer outra. Práticas 

essas que estão presente em todos os contextos sociais, tais como nos 

relacionamentos familiares e interpessoais, escola, igrejas, presídios etc. e 

que necessitam ser refletidas e modificadas, a fim de garantir igualdade de 

direitos, de modo que nenhum ser humano seja submetido a desigualdades, 

também no contexto raciais e preconceituosas. Todavia, é imprescindível que 

políticas públicas, leis e normas universais, políticas afirmativas, a exemplo 

das cotas raciais, sejam cada vez mais difundidas para que haja, de fato, o 

fim do racismo e dos preconceitos raciais e de cor. 
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CONCEPÇÕES DE RACISMO, PRECONCEITO RACIAL E 

DIREITOS HUMANOS 
 

Muito tempo se passou desde as práticas escravistas e é sabido que 

heranças desses desumanos tempos foram deixadas e ainda vivenciadas até 

os dias atuais pelos negros em todo mundo. No entanto, é válido pensar que 

algumas mudanças nas concepções e representações do racismo e 

preconceito tomaram novos rumos e apresentam novas facetas, mas que, de 

maneira geral, ainda não erradicaram o racismo por completo. Todavia, para 

que possamos entender essas mudanças é necessário, antes, compreender 

que significa alguns elementos que constitui ações que inferiorizam os 

negros, suas origens, sua cultura e sua raça. Consultamos o dicionário 

Aurélio para entender o que significa Raça, racismo e preconceito, deste 

modo temos: 
 

Raça: Grupo de indivíduos cujos caracteres biológicos são constantes e 
se conservam pela geração: Raça branca, raça amarela, raça negra, raça 
vermelha. Racismo: Sistema que afirma a superioridade de um grupo 
racial sobre os outros, preconizando, particularmente, a separação 
destes dentro de um país (segregação racial). Preconceito: Ideia ou 
conceito formado antecipadamente e sem fundamento sério ou imparcial. 
Opinião desfavorável que não é baseada em dados objetivos. Estado de 
abusão, de cegueira moral. (Dicionário Aurélio, 2015) 

 

Contudo, com base nessas definições, encontramos explícito o que 

corriqueiramente acontece. Precisamos, porém, refletir cientificamente nas 

mudanças que ocorreram ao longo dos séculos e perceber que, embora 

avanços tenham sido de suma importância na causa, muito ainda é 

necessário ser feito. 

Para Hannah Arendt (2012), o racismo está intricadamente ligado ao 

poder e ao totalitarismo ideológico de dominação desde suas origens 

históricas. Para ela, “A raça foi uma tentativa de explicar a existência de 

serem humanos que ficavam à margem da compreensão dos europeus, e 

cujas formas e feições de tal forma assustavam e humilhavam os homens 

brancos (...)” (p.267). O que percebemos é que desde a antiguidade já havia 

elementos indicadores do racismo, como as teorias biológicas de raça, 

posterior aos estudos de Franz Boas1 que “explicava a condição social dos 
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negros  a partir da hipótese de sua inferioridade inata.” (GUIMARÃES, p. 14, 

2004). Nos dias atuais, mudanças sociais e políticas que ocorreram 

gradativamente, avançaram muito e trouxeram à discussão, admitindo que o 

racismo e o preconceito ainda é um problema atual e gravíssimo em nossa 

sociedade. 

Em um estudo acerca das novas formas de expressão do 

preconceito e do racismo, Lima e Vala (2004) apontam que expressões 

tradicionais ou clássicas de racismo e preconceito dão espaços a novas 

formas de racismo, dos quais nos deteremos no racismo modernoe racismo 

simbólico nos EUA, e o racismo cordial no Brasil. O simbólico são os 

sentimentos que se forma frente à violação dos valores tradicionais 

americanos (ética protestante, do trabalho, obediência etc.), assim “os negros 

constituem uma ameaça econômica concreta, e mais da percepção dos 

negros como uma ameaça simbólica, ameaça aos valores e à cultura do 

grupo dominante. Os negros são percebidos como violadores dos valores 

que mantêm o status quo das relações inter- raciais” (Kinder e Sears apud 

Lima e Vala, 2004). No racismo moderno, percebe-se a necessidade e de 

medir as atitudes raciais públicas dos indivíduos; uma vez que as normas 

sociais inibem as expressões abertas de racismo, o negro pode competir por 

igual nas coisas almejadas. A ascensão social dos negros está acontecendo 

de forma rápida em espaços que não os pertencem; as demandas dos 

negros são injustas; e as instituições lhes dão mais atenção do que o 

necessário (MCCONAHAY, APUD LIMA E VALA, 2004). 

O Racismo Cordial, desenvolvido no Brasil, segundo Sales Jr. (2006), 

se constitui em elementos baseados na tolerância e reproduz relações de 

dependência e paternalismo e é expressão da estabilidade da desigualdade 

e da hierarquia raciais, que diminuem o nível de tensão racial e é fruto de 

regras de sociabilidade, estabelecendo uma reciprocidade assimétrica. Além 

disso, tem como objetivo gerar paz e ordens sociais entre as raças, ou seja, 

uma estratégia para desarticular as forças de emancipação negra. O que 

vemos são novas formas de racismo expressadas segundo a cultura e 

contexto social. Os autores Camino, L., Silva, P. Machado, A. e Pereira, C. 

(2001) defendem que 
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a expressão atual do preconceito não poderia ser medida através das 
escalas tradicionais que se apoiam na distância social (...), mas na 
compreensão das características próprias de cada contexto social para 
poder construir, em cada um destes contextos, medidas adequadas. “ (p. 
16). 

 

Ou seja, perceber os processos de racismo são diferentes segundo 

seu contexto, mas que culminam para exclusão em detrimento à sua 

localização geográfica, e, desse modo, é preciso desenvolver estratégias que 

sanem tais ações baseados nos aspectos históricos e culturais de cada local. 

De fato, houve avanços significativos na busca por diminuir conflitos 

raciais nos termos de Direitos Humanos. No entanto, para algumas culturas 

e/ou para maioria dos que praticam o racismo, os Direitos Humanos são 

enxergados como desnecessários, assim como as ações afirmativas que 

visam a diminuição e o resgate de uma dívida histórica para com o negro. 

A luta racial no Brasil aponta uma mudança ideológica que caminha 

para aspectos baseados na modificação de valores estéticos e de 

recuperação de autoestima e de reapropriação dos valores culturais negros; 

combate à discriminação racial através da universalização da garantia dos 

direitos e das liberdades individuais; combate às desigualdades raciais 

através de políticas públicas que estabeleçam, no curto e médio prazos, um 

maior equilíbrio de riqueza, de prestígio social e de poder entre brancos e 

negros. (GUIMARÃES, 1999). 
 

ANÁLISE, CONCEPÇÕES E REPRESENTAÇÕES DE 

RACISMO E PRECONCEITO RACIAL NA FUNASE 

CARUARU- PE 
 

A Fundação de Atendimento Socioeducativo em Caruaru-PE 

(Funase) atende hoje adolescentes do sexo masculino, tendo capacidade 

para acolher 90 jovens, e com uma população transitória que vária entre 80 

até 120 jovens mensalmente. A estrutura técnica da fundação se estrutura, 

segundo descrição apontada no site de tal, como sendo: 
 

um modelo operacional que considera a divisão dos quadros técnicos 
por quantitativo de adolescentes, assegurada a interdisciplinaridade 
na composição das equipes. Cada grupo de técnicos é composto por 
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profissionais das áreas de serviço social, pedagogia, psicologia e de 
direito, agregando os Agentes de Desenvolvimento Social e os 
Assistentes Socioeducativos, os quais são responsáveis por 
determinado grupo de adolescentes. (Reordenamento Institucional, 
site Oficial da Funase) 

 

Os dados presentes neste artigo foram obtidos a partir da realização 

de uma pesquisa concretizada durante o semestre letivo (2015.2) da 

Especialização Educação e Direitos Humanos da Universidade Federal de 

Pernambuco. Utilizamos questionários estruturados com trinta agentes 

socioeducativos, para coletar os dados e examiná-los com base na análise 

de conteúdo. 

Nossos dados foram analisados e estruturadas em categorias para 

que chegássemos à aproximação dos nossos objetivos de pesquisa, como 

sugere Barbin (1979); dividimos a análise em três grandes categorias para 

melhor compreendê-los e interpretá-los, as quais veremos detalhadamente. 

As questões realizadas foram respondidas pelos agentes socioeducativos a 

partir de sua opinião, estruturadas em uma escala de 0 até 10, onde Zero é a 

menor evidência e dez a maior. 

Assim, na busca por tentar compreender o perfil dos sujeitos 

envolvidos nesta pesquisa, apresentamos no quadro abaixo uma 

aproximação média de caracterização dosentrevistados. 
 

TABELA 01 – 

CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS AGENTES 

ENTREVISTADOS 
 

 

AGENTE 

SOCIOEDUCATIVO 

 

MÉDIA DE 

IDADE 

 

MÉDIA DE TEMPO NA 

FUNASE 

 

MÉDIA DE 

ESCOLARIDADE 2 

Masculino Entre 25 a40 

anos 

Entre 3 meses 

e 35 anos 

2º Grau Completo 

Feminino Entre 30 a40 

anos 

Entre 3 meses 

e 35 anos 

2º Grau Completo 

   Fonte: Estudo de caso (2015) 
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RACISMO E PRECONCEITO RACIAL NA FUNASE DE 

CARUARU-PE: RELAÇÕES SUBJETIVAS E 

INCONSCIENTES 
 

Na busca por tentar compreender como os agentes percebem o 

racismo e preconceito racial no Brasil e na Funase, indagamos acerca de 

como cada agente socioeducativo se autodenominava em cor e raça, 

vejamos: 20 (vinte) agentes apontam sua cor e raça como sendo brancas; 

dois agentes, cor e raça: negros; 1 (um) se descreve pardo na cor e raça; 

dois se se consideram amarelos de raça mulata; 5 (cinco) de cor negra e 

raça mulata. Acreditamos que ao se descrever como mulato, a pessoa no 

inconsciente deseja “clarear” o negro, já que heranças e ideias socialmente 

construídas atribuem ao negro uma visão inferiorizada, e desta forma, 

acredita-se que o preconceito racial ou o racismo serão também diminuídos. 

Quando questionamos acerca da existência do racismo no Brasil, 

mais de 70% dos entrevistados aportaram um grau igual ou maior que 5 

(cinco) na escala de 0 a 10 (de zero a dez), e o mesmo ocorreu quando 

perguntamos se havia racismo na Funase Caruaru – PE, o que na opinião 

dos agentes, tanto no Brasil, como na Funase, há racismo. No entanto, 

quando a pergunta é feita de maneira pessoal, ou seja, se você é racista e 

como autodenomina o seu grau de racismo, os números caem 

categoricamente e aponta que mais de 90% dos agentes não se consideram 

racista110, assinalando seu grau de racismo em no máximo 3 (três), em sua 

maioria. Para os autores Camino, L., Silva, P. Machado, A. e Pereira, C. 

(2001), que abordam a existência de um novo preconceito, atribuem estas 

ações como sendo conseqüências de que “as pessoas experimentam, 

consciente ou inconscientemente, um conflito psicológico devido ao confronto 

entre suas atitudes íntimas preconceituosas e as normas sociais contra o 

preconceito” (p.16), e deste modo, nada mais faz que refletir em suas ações 

os processos da exclusão social na qual os negros sofrem. Veja os gráficos: 

                                                           
110 - Um pequena quantidade de agentes apresentou o 3º Grau completo, com cursos 
variantes em: Administração, Direito, Educação Física, Licenciatura em História, Serviço 
Social e Pedagogia. 
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TABELA 02 – 

RACISMO NO BRASIL 
 

7% 4% 5% 7% 1% 5% 3% 4% 6% 41% 13% 4% 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NR 

Fonte: Estudo de caso (2015) 
 

TABELA 03 – 

RACISMO NA FUNASE 
 

6% 6% 5% 4% 2% 2%  8% 11% 21% 33% 2% 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NR 

Fonte: Estudo de caso (2015) 

 

TABELA 04 – 

CONCEPÇÃO PESSOAL DE RACISMO 
 

52% 30% 11% 2%        5% 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NR 

Fonte: Estudo de caso (2015) 
 

TABELA 05 – 

GRAU DE RACISMO EM AUTOCONCEPÇÃO 
 

43% 41% 5% 2% 2% 2% 2%     2% 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NR 

Fonte: Estudo de caso (2015) 
 

Outro ponto bastante contraditório se dá quando perguntamos acerca 

da conduta racista do colega de trabalho, questionamos: seu colega é racista 

ou possui atitudes preconceituosas para com os demais colegas de trabalho 

e para com os adolescentes reclusos. Os resultados apontam que mais 70% 

dos agentes atribuem aos seus companheiros comportamentos racistas ou 

preconceituosos. Ver tabela abaixo. 

 

TABELA 06 – 

VISÃO ACERCA DO RACISMO DO OUTRO 
 

6% 7%   3% 3% 23% 12% 21% 9% 13% 3% 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NR 
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Acreditamos que esta realidade nada mais é que o reflexo do 

pensamento brasileiro, onde o racismo e preconceito racial são praticados, 

embora sejam proibidos por lei. Porém não são apontados os responsáveis, 

e ainda, na maioria dos casos haverá negação da existência do preconceito 

pessoal. Esta evidência também se confirma quando pontuamos trinta 

características, 15 (quinze) positivas e 15 (quinze) negativas, para que 

primeiramente se avalie estes adjetivos observando o jovem branco que 

cumpre medida socioeducativa, e em seguida se avalie os jovens negros da 

Funase Caruaru. Embora os números apresentados tenham se aproximado 

em percentual, obtivemos como características positivas 42% para os negros 

e 56% para os brancos, além de 2% de agentes que se omitiram em 

responder. Já para as características negativas, os negros lideraram a 

porcentagem com 63%, já os jovens considerados brancos 47%, com índice 

de abstinência também de 2%, como vemos: 
 

TABELA 07 – 

CARACTERÍSTICAS PARA JOVENS NEGROS E BRANCOS 
 

Jovem Recluso Características Positivas Características Negativas 

BRANCOS 56% 47% 

NEGROS 42% 63% 

Fonte: Estudo de Caso (2015) 

 

A cerca de igualdade de oportunidades, questionamos da seguinte 

maneira: Em relação à igualdade de oportunidades para negros e brancos no 

Brasil,você diria: que pode ser comprova da na prática, pois a igualdade no 

Brasil; faz parte do imaginário brasileiro,mas não se confirma na prática; 

existe,porém é ignorado; ou nunca existiu. Como vemos no gráfico abaixo, a 

maioria dos agentes afirmam que existe, porém é ignorado. E desta maneira 

podemos perceber mais uma vez a admissão da existência da diferença 

racial no Brasil, porém nada se procura fazer para modificar esta realidade, 

pois há  nestas  contradições,  na  maioria  dos  casos,  vantagens  e  

privilégios  que os brancos têm medo de perder, mesmo que 

inconscientemente. 
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TABELA 08 – 

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 
 

Pode ser comprovada na prática, pois há igualdade no Brasil. 24% 

Faz parte do imaginário brasileiro, mas não se confirma na prática. 6% 

Existe, porém é ignorado. 64% 

Nunca existiu. 4% 

Não respondeu 2% 

 

CONCEPÇÃO E REPRESENTAÇÃO ACERCA DO 

RACISMO E PRECONCEITO RACIAL NA FUNASE DE 

CARUARU–PE 
 

Como vemos nas questões anteriores, o racismo é visto pelos 

agentes socioeducativos como sendo algo existente no Brasil e na Funase, 

assim como, segundo eles, não há igualdade de oportunidades para negro 

por existirem traços e ideias construídas no passado que afirmem essa 

diferença entre raças. Porém na busca por entender qual concepção e 

representação de racismo e preconceito racial, a partir dos agentes 

socioeducativos, pedimos que nos questionários respondidos, cada agente 

definisse o que em sua opinião seria racismo e o que seria preconceito racial. 

Poderíamos descrever aqui todas as definições, no entanto, de modo geral, 

as definições se aproximavam do senso comum, onde racismo é não 

aceitação da raça negra e preconceito a não aceitação da cor negra, por este 

ser diferente. No entanto destacaremos quatro definições de racismo e 

preconceito racial, sendo duas de agentes masculinos e duas de agentes 

femininos, respectivamente. Segue: 

 

 RACISMO111: 
 

É a discriminação declarada ou camuflada contra raças diferentes da sua 
cor ou raça. No Brasil o racismo contra o negro pode ser considerado o 
pior tipo de racismo pois é camuflado. (AF1) 

                                                           
111 - Usaremos para identificar os agentes entrevistados os seguintes códigos: AFM (Agente 
Feminina) e AM (Agente Masculino) e a numeração para distinguir entrevistados diferentes, 
ex: AF1, AF2....... e AM1, AM2, etc.....  



- 575 - 
 

É o comportamento humano relacionado a determinada raça. Nós 
brasileiros somos um país que mais cometemos esse tipo de crime, 
julgando as pessoas pelo tom de pele, rotulando-as como seres 
incapazes de pensar ou viver em sociedade como qualquer outro. (AF2) 
É um preconceito estúpido de pessoas estúpidas, sem mente e pobre de 
alma. (AM1) 

 

PRECONCEITO: 
 

Não aceitar uma determinada pessoa em um grupo social por causa da 
cor. (AM2) 
Não aceitar uma determinada pessoa em um grupo social por causa da 
cor. (AM2) 
É a rejeição de novas ideologias, seja política, religioso, social, de 
gênero, de cor etc. (AF1) 
Ter preconceito é quando criamos conceitos sobre algo antes mesmo de 
conhecê-lo a fundo, muitas vezes sem se quer ter certeza do que 
estamos fazendo. (AF2) 
Quando você rejeita o próximo, não aceita o próximo como ele é. (AM1) 
É a exclusão de determinada pessoa em um grupo, por ser diferente, por 
exemplo. (AM2) 

 

Para, Lima e Vala (2004), 
 

O racismo constitui-se num processo de hierarquização, exclusão e 
discriminação contra um indivíduo ou toda uma categoria social que é 
definida como diferente com base em alguma marca física externa (real 
ou imaginada), a qual é re-significada em termos de uma marca cultural 
interna que define padrões de comportamento. (p. 402) 

 

Já o preconceito se difere do racismo quando se atribui a este os 

processos de discriminação e de exclusão social, enquanto que o 

preconceito permanece normalmente como uma atitude (LIMA E VALA, 

2004). Como percebemos nas amostras, a maioria dos entrevistados define, 

ao seu modo, o racismo como sendo algo referente à raça negra e o 

preconceito a não aceitação do diferente. 
 

RACISMO E PRECONCEITO RACIAL DOS 

ADOLESCENTES REPRESENTADAS A PARTIR DA VISÃO 

DOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS 
 

A partir da visão dos agentes socioeducativos, objetivamos 

reconhecer atitudes advindas dos jovens que os levassem a prática do 
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preconceito racial e o racismo entre si e entre os agentes socioeducativos. 

Para isto, realizamos um bloco de questões onde, ainda na escala de 0 a 10 

(de zero a dez), o agente teria que apontar comportamentos como: liderança; 

interação com demais jovens e agentes socioeducativos; se colocam ou 

possuem apelidos racistas e/ou preconceituosos; se participam da limpeza 

das casas onde moram; se recebem familiares; se estudam e/ou leem nas 

casas; se sabiam ler; etc. 

Para estes questionamentos os dados apontam uma regularidade, 

isto é, na maioria dos casos, as oportunidades que são ofertadas (estudos, 

esportes, lazer, cursos profissionalizantes etc.) são oferecidas tanto para o 

jovem negro, quanto para o branco, no entanto, com exceção da escola, que 

é comum para todos, e dos cursos profissionalizantes que são ofertados 

apenas para quem tem bom comportamento, as demais atividades são 

acessíveis para todos. 

Entretanto, algumas atitudes, segundo os agentes, necessitam serem 

destacadas, pois na visão destes, os jovens negros possuem índices que 

apontam o racismo e o preconceito racial. Quando perguntamos acerca da 

interação dos jovens entre si, os jovens negros tiveram as escalas de 0 a 5  ( 

de zero a cinco) com a porcentagem menores que as dos jovens brancos, e 

este resultado se repete quando questionados liderança e visitas familiares, o 

que para nós aponta que os jovens negros além de possuir pouca 

sociabilidade na fundação, ainda são poucos valorizados pelos familiares, 

levando-os a se retraírem mais. 

Todavia, quando apontamos se os jovens recebiam apelidos 

preconceituosos e racistas, e ainda, se participavam da limpeza das casas, a 

escala se destaca com maior porcentagem nos graus superiores a 5 (cinco). 

Isto também ocorre para os índices de apelidos racistas e preconceituosos, o 

que nos sugere que os jovens entre si externalizam ações de racismo e 

preconceito racial. Como aponta a seguinte tabela, onde os agentes pontuam 

as ações preconceituosas dos jovens entre si. 
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TABELA 09 – 

VISÃO DOS AGENTES ACERCA DO RACISMO DOS JOVENS 

ENTRE SI 
 

7% 6% 3% 5%  3%  31% 19% 8% 15% 3% 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NR 

Fonte: Estudo de caso (2015) 
 

Outro dado preocupante é o que indica se os jovens sabem ou não 

ler, e para este questionamento os dados se mantêm elevados para os 

negros, igualmente, entendemos que os jovens brancos se escolarizam mais 

que os negros, refletindo a diferença de oportunidades entre raças. Como 

vemos no gráfico. 
 

TABELA 10 – 

JOVENS ALFABETIZADOS 
 

Jovem Recluso É Alfabetizado 

BRANCOS 69% 

NEGROS 31% 

Fonte: Estudo de caso (2015). 
 

Quando observamos este contexto de jovens que estão à margem da 

sociedade, explicitando baixa ou nenhuma escolaridade, e ainda, em uma 

unidade de medida socioeducativa, ou seja, ambiente onde estes, de 

maneira geral, por consequências de atos inflacionários e/ou criminosos, 

numa idade fundamental para formação e ascensão social, que é a 

adolescência, estão além de desassistidos pelas políticas sociais e as 

autoridades responsáveis, arraigado a questão racial para eles. Para 

Munanga (2008), quando se trata de preconceito racial e o racismo, o jovem 

negro é a maior vítima da violência na nossa sociedade. Para ele, “todos os 

jovens e todas as jovens são vítimas da violência, independentemente de sua 

origem racial, mas a juventude negra é duplamente vítima.” (p.13). 
 



- 578 - 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta pesquisa buscou compreender as intercessões entre o racismo 

e o preconceito racial dos agentes socioeducativos da Funase Caruaru-PE, e 

ainda, analisar elementos que evidenciem relações entre racismo e 

preconceito racial dos agentes socioeducativos da Funase Caruaru-PE; 

refletir acerca das concepções e representações de racismo e preconceito 

racial dos agentes socioeducativos e elencar elementos racistas e 

preconceituosos apontadas pelos agentes socioeducativos que fortaleçam 

atitudes racistas e preconceituosas entre os jovens reclusos da Funase de 

Caruaru-PE. 

Os resultados desta investigação indicaram que, de modo geral, para 

os agentes socioeducativos a concepção e representação de racismo e 

preconceito racial caminham para conceitos distintos, embora haja relação 

entre os dois. Para eles, o racismo está ligado à superioridade da raça 

branca, e que embora, algumas vezes, seja de maneira não declarada, a 

raça branca possui vantagens e privilégios que impõe aos negros, mesmo 

que sutilmente, à dominação e submissão da raça branca. Já o preconceito 

está ligado a não aceitação do diferente, no caso do preconceito racial, a não 

aceitação da cor. 

Para os agentes, o racismo e o preconceito racial no Brasil, bem 

como na Funase, local da nossa pesquisa, não se consideram racistas ou 

preconceituosos, apenas apontam estas características nos colegas de 

trabalho, e nos jovens acolhidos na fundação. Para eles, o jovem negro e o 

jovem branco são tratados de maneira igual, mas construções racistas e 

preconceituosas vindas dos agentes e até mesmo dos jovens entre si, negam 

que haja igualdade de tratamento. 

Nossas investigações apontaram também a necessidade de 

intervenção, no sentido de favorecer debates acerca do tema, para que 

assim se promovam reflexões, ações e políticas públicas específicas para a 

unidade Funase de Caruaru – PE, bem como a nível nacional. O intuito é 

desenvolver o direito à igualdade de oportunidades para todos e assegurar, 

além dos direitos humanos, o direito a cidadania, o direito ao 

desenvolvimento da à autonomia política e crítica dos jovens sob medida 
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socioeducativa, para que deste modo, ele reflitam acerca de suas condições, 

e busquem novos caminhos pautados no crescimento e no abandono de 

práticas transgressoras. Por fim, destacamos a necessidade da promoção de 

elementos culturais e que expressem o resgate histórico dos 

afrodescendentes, bem como sua cultura e suas lutas. 
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CAPÍTULO 29 
 

DIREITO ANIMAL E DIREITOS HUMANOS: 

REFLEXÃO ACERCA DE SEUS FUNDAMENTOS 
 

Thaiz Singer C. S. Kühn112 

José Edmilson de Souza Lima113 
 

INTRODUÇÃO 

 

A dinâmica acelerada da sociedade pós-moderna indica a constante 

modificação dos costumes e crenças. Neste contexto, o direito, como reflexo 

social, passa por constantes transformações, prevendo a criação de novos 

direitos e o incremento dos direitos já positivados. O constante aumento da 

preocupação com a proteção ambiental deu origem ao que hoje se 

convenciona chamar de direito animal.  

A justificativa do presente trabalho reside em buscar fundamentar no 

viés jusfilosófico qual a origem do direito animal, tendo por objetivo 

demonstrar os pontos de entrelaçamento entre direitos humanos e direito 

animal.  

O que hoje se convenciona chamar de direito animal, ou da busca 

para que sejam reconhecidos tais direitos é, em larga medida, a continuação 

dos movimentos sociais que buscaram a igualdade racial e de gênero ao 

longo dos séculos. E a base racional e filosófica que embasa essa última e 

radical forma de discriminação é a mesma que fundamentou a abolição da 

escravatura dos negros ou o direito ao voto feminino. Para além da proteção 

ambiental, a busca pelo reconhecimento de direitos mínimos aos animais 

não-humanos é uma manifestação ou ampliação da visão que hoje temos 

dos direitos humanos. A libertação dos animais, assim como outrora se deu a 

libertação dos negros ou a emancipação das mulheres, exige um 

                                                           
112 Oficial de Registro no Estado de São Paulo. Especialista em Direito Público e Direito 
Notarial e Registral. Mestranda em Direito na Unicuritiba. https://orcid.org/0000-0003-0760-
5849 
113 Pesquisador e docente do PPGD-UNICURITIBA. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-
5434-0225 
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alargamento dos horizontes, e no caso vertente, o alargamento dos direitos 

humanos, com objetivo de albergar também os não-humanos.  

A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica e o método 

descritivo, encadeando o raciocínio em duas seções. No primeiro capítulo 

busca-se identificar qual o fundamento dos direitos humanos e no segundo 

capítulo busca-se demonstrar como o mesmo fundamento que embasa os 

direitos humanos também dá origem ao direito animal.  
 

FUNDAMENTO DOS DIREITOS HUMANOS 
 

Neste capítulo serão apresentados os fundamentos antropocêntricos 

dos direitos humanos, surgidos na Era moderna e que revolucionaram o 

direito. À luz da literatura investigada, pretende-se tornar visível que o 

fundamento dos direitos humanos é o senciocentrismo.  

Nos primórdios das sociedades humanas, a existência de direitos ou 

do próprio Direito, era atribuída a alguma divindade ou força sobrenatural, 

nela encontrando seu fundamento de validade.O mesmo fundamento de 

validade foi mantido durante a Era Medieval, sendo a força divina o que 

sustentava e justificava o poder dos reis, da igreja e também das leis.  

Somente sob o advento do Iluminismo e da Era moderna, tentou-se 

dissociar, através do racionalismo, os fundamentos do próprio Direito. O 

Direito passou a buscar uma fonte que o sustentasse por si só, sem buscar 

amparo em referências metafísicas.  

No espeque do positivismo, o fundamento do Direito não transcende 

ao homem e à sociedade (COMPARATO, 1997, p.6), mas no pressuposto 

lógico da existência de um contrato social, considerado norma fundamental. 

O Direito surge e encontra sua validade na confluência da vontade humana, 

porquanto regulamenta a vida em sociedade. Em oposição, e também em 

aspecto bastante controverso, o fundamento dos direitos humanos é buscado 

no jusnaturalismo, que embora mantenha a dissociação em referência aos 

fundamentos espirituais ou divinos, busca seus fundamentos em algo 

também transcendental. Os direitos humanos justificam-se e validam-se não 

porque o Estado assim os positivou, mas porque têm uma origem inata à 

condição humana. Existem como mecanismo atávico à existência humana. 
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A Declaração e Programa de Ação de Viena, adotada pela 

Conferência Mundial dos Direitos Humanos de 1993 sustenta que que “os 

direitos humanos e liberdades fundamentais são direitos naturais de todos os 

seres humanos; sua proteção e promoção são responsabilidades primordiais 

dos Governos”. (ONU, 1993)  

Para De Conti a necessidade de afirmar os direitos humanos como 

institutos dissociados do positivismo do Estado encontra guarida no 

pensamento de Hannah Arendt e nas atrocidades praticadas em nome da lei 

e da nação ao longo do séc. XX. As duas grandes guerras e suas 

consequências foram a prova de que os direitos humanos devem ser 

garantidos pelo direito natural, independentes da soberania estatal e 

reconhecidos a todos os seres humanos independentemente do local em que 

se encontrem, não sujeitos à previsão exclusiva do ordenamento jurídico 

interno. A manutenção dos direitos humanos com espeque positivista não é 

suficiente a garantir tais direitos, conforme demonstrado pela trágica 

experiência dos campos de concentração, dos despatriados, das minorias 

éticas e dos apátridas, não reconhecidos como nacionais e por isso 

desprovidos de direitos fundamentais pelos Estados Soberanos. (1989, p.5).  

É certo que em larga medida, os direitos humanos foram positivados 

em diversos ordenamentos jurídicos, o que não lhe retira completamente o 

fundamento jusnaturalista. 

Para Norberto Bobbio (1990, p.11) é impossível estabelecer com 

exatidão o fundamento dos direitos humanos, elencando dois fatores 

principais I. a expressão direitos humanos é vaga – o direito sob a ótica 

antropocêntrica não cria direitos que não sejam destinados ou que não tenha 

como sujeitos humanos; II. os direitos são variáveis ao longo do tempo, de 

modo que mesmo a noção de direitos fundamentais é variável e alargada ao 

longo do tempo, a Declaração dos Direitos do Homem de 1789 limitava-se a 

prever direitos de primeira geração ou liberdades individuais, ao passo que o 

surgimento do estado social inseriu vários outros direitos no rol de direitos 

humanos básicos. Nesta toada, o fundamento dos direitos humanos não é 

outro que o próprio ser humano, concepção que promove uma verdadeira 

confusão entre fundamento e objeto que se busca fundamentar.   
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Os horrores do século XX fortaleceram a ideia de sacralizar direitos 

essenciais à proteção humana, ganhando destaque a noção de que o 

fundamento de tais direitos é a própria condição humana. O dogma da 

dignidade da pessoa humana passou então, a ser considerado o fundamento 

essencial de validade dos direitos fundamentais (HOBSBAWN, 1995, p.24).  

Em apertada síntese, Kant (1964, p.32) concebe a dignidade da 

pessoa humana como signo distintivo, como imperativo categórico ou “lei 

prática incondicional e absoluta” da moralidade humana. E essa moralidade 

humana só é possível através da racionalidade humana. De forma bastante 

direta, Kant associa a dignidade humana à racionalidade humana, sendo, 

portanto, a racionalidade humana o aspecto fundamental que embasa os 

direitos humanos.  
 

A razão refere assim toda máxima da vontade, concebida como 
legisladora universal, a toda outra vontade, e também a toda ação 
que o homem ponha para consigo: procede assim, não tendo em 
vista qualquer outro motivo prático ou vantagem futura, mas levada 
pela ideia da dignidade de um ser racional que não obedece a 
nenhuma outra lei que não seja, ao mesmo tempo, instituída por ele 
próprio. No reino dos fins tudo tem um PREÇO ou uma DIGNIDADE. 
Uma coisa que tem um preço pode ser substituída por qualquer outra 
coisa equivalente; pelo contrário, o que está acima de todo preço e, 
por conseguinte, o que nãoadmite equivalente, é o que tem uma 
dignidade. [...] Ora, a moralidade é a única condição capaz de fazer 
com que um ser racional seja um fim em si, pois só mediante ela é 
possível ser um membro legislador no reino dos fins. Pelo que, a 
moralidade, bem como a humanidade, enquanto capaz de 
moralidade, são as únicas coisas que possuem dignidade. (KANT, 
1964, p. 32) 

 

A partir dessa visão claramente antropocêntrica, Kant centraliza a 

condição humana na racionalidade, na capacidade reflexiva do ser humano 

em relação à sua própria moralidade, condição e existência, sem, todavia, 

negar direitos ou reconhecimento aos indivíduos desprovidos da 

racionalidade. 

Hannah Arendt (2007, p.10), ao descrever a condição humana, o faz 

a partir da visão antropocêntrica, porém sem negar a importância que dadas 

condições ou circunstâncias tem em relação ao ser humano, sobretudo a 

natureza ou mesmo “a vida”. Para Arendt, tudo aquilo que o ser humano 
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toca, torna-se condição humana. O mundo como o conhecemos, segundo 

Arendt (2007, p. 10), é um artifício humano, que separa o que é humano de 

todo ambiente animal. No entanto, a vida exige que o homem permaneça 

ligado a todas as demais formas de vida.  

Hannah Arendt atribui a visão antropocêntrica à condição humana, 

nela compreendida o caráter social da pessoa humana e não puramente seu 

caráter racional. E como condição humana deve-se compreender o ser 

humano não como animal natural, mas como animal político e social. Neste 

contexto, condição humana difere da natureza humana, a qual não é 

discutida pela autora, mas remete a uma questão essencialmente teológica. 

O que justifica os direitos humanos é a condição humana, a condição do ser 

humano em seu contexto social e político, a condição do ser humano 

enquanto ser que excede à própria natureza animal, mas tem sua existência 

condicionada a tudo que toca ou lhe é afeto, por isso condição humana.  

Para Hannah Arendt, a própria vida tem significado diferente quando 

usada em relação aos homens e a natureza. Na natureza, a expressão “vida” 

é utilizada para designar um intervalo de tempo entre o nascimento e a morte 

e nesse sentido, “vida” é um movimento transmitido pela força motriz 

biológica que o homem compartilha com os outros seres vivos, no movimento 

cíclico da natureza. Já no aspecto humano, a “vida” é permeada de eventos 

mundanos artificias criados pelo próprio ser humano, cujo fim possibilita a 

constituição de uma narrativa, conhecida como História (ARENDT, 2007, p. 

19). 

Ocorre que a racionalidade humana não pode ser concebida 

somente como a condição intelectual do indivíduo. “O logos do homem é 

sempreuma expressão de racionalidade. Como o é, também, de 

emotividadeou sensibilidade.” (COMPARATO, 1997, p. 12). 

Mais do que o aspecto lógico-racional, há que se observar a 

complexidade emocional do ser humano, aspecto que permite a razão 

axiológica, ou a construção da moralidade. Seria assim, a percepção 

emocional que permite ao ser humano a adoção de um código moral, ou que 

engendra sua dignidade. “El hombre, dicen, es un animal racional. No sé por 

que no se haya dicho que es un animal afectivo o sentimental. Y acaso lo que 
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de los demás animales le diferencia sea más El sentimiento que no la razón.” 

(UNAMUNO, 1913, p.15) 
 

Os valores, com efeito, não são objeto de uma percepção lógica, mas 
emotiva. Porisso mesmo, já não é possível fundar a ética em princípios 
puramenteformais, mas em preferências axiológicas muito concretas, 
ditadastambém pela emoção e pelo sentimento. O homem não é apenas 
umser que pensa e raciocina, mas que chora e ri, que é capaz de amor 
eódio, de indignação e enternecimento. (COMPARATO, 1997, p.12) 

 

Mais do que a racionalidade pura, a dignidade da pessoa humana 

está fundada na capacidade de sentir e sofrer. Deferem-se direitos mínimos e 

fundamentais aos humanos, porquanto são vitimados pela dor, pelo 

sofrimento, pelas crueldades, pela fome, pela desesperança. Os direitos 

humanos, também referidos como fundamentais, são assim, um mecanismo 

jurídico para conferir o piso mínimo da dignidade humana, com a finalidade 

de protegê-los de suas mazelas, justificando-se em razão do caráter 

senciente.  Ou seja, é a capacidade senciente do ser humano e não 

exclusivamente seu aspecto racional, que fundamenta e justifica os direitos 

humanos.  

Diante do exposto, conclui-se a complexidade em estabelecer qual o 

fundamento dos direitos humanos, de modo que análise ampla do tema 

demonstra que o objeto se confunde com seu próprio fundamento. Os 

direitos humanos fundamentam-se na própria condição humana, como ser 

passível de dor e sofrimento.  
 

O DIREITO ANIMAL 
 

Vimos no tópico anterior que o fundamento dos direitos humanos 

reside no caráter senciocêntrico da condição humana. Protege-se o ser 

humano pois este é passível de sentir e sofrer. O presente tópico buscará 

evidenciar que, à luz da literatura investigada nessa seção, o fundamento do 

direito animal também é o senciocentrismo. 

Ao longo da História, é possível perceber o humanismo como 

paradigma norteador de toda a racionalidade humana, sustentado numa 

filosofia absolutamente antropocêntrica, na qual o homem é a medida de 
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todas as coisas (KANT, 1964, p.32).O humanismo pode ser concebido como 

a fé inabalável na razão humana (BRITTO, 2007, p.15-19). 

De Aristóteles à Arendt, vimos que a noção de direitos humanos ou 

de modo mais genérico, a própria visão antropocêntrica, é norteada nos 

caracteres distintivos do ser humano em relação ao meio.   

Sem descurar da evolução que o pensamento humanista trouxe ao 

mundo e sem descurar ainda que esse pensamento humanista é a origem e 

evolução do Direito, não se pode conceber o olhar humanista como indene 

às falhas. É certo que o direito surge como modo de regulação das 

complexas relações sociais humanas e evolui na mesma medida, 

demonstrando tratar-se de manifestação do humanismo ou da visão 

antropocêntrica. Todavia, é inquestionável que essa visão humanista é 

limitada e frequentemente impõe um conflito.  

Ao afirmar-se o homem como medida de todas as coisas e caráter 

distintivo daquilo que é humano do que é não humano, a racionalidade nega 

a inserção do ser humano num sistema complexo que vai além da vontade 

ou existência humana. Assim como qualquer espécie, o humano está 

inserido num ecossistema macro, que vai além das relações sociais 

regulamentadas pelo direito e obedece às regras naturais e biológicas 

próprias. Sob um olhar interno, o próprio humanismo não conseguiu de modo 

suficiente superar as mazelas humanas, ou garantir por si só, que a vida 

humana prospere (SILVA, 2013, p.10). 

Diante desta constatação, de se conceber um sistema complexo 

supra ou além do humanismo, surge o pós-humanismo,  
 

Falar-se em pós-humanismo objetiva evidenciar os efeitos colaterais 
desta fé incondicional que não conseguiu atribuir igualdade e dignidade a 
todos os seus cidadãos. Esta visão procura sinalizar que as injustiças 
humanas não foram muito bem geridas pelo humanismo, devendo ir além 
de um foco antropocêntrico, por meio da valoração das diferenças. 
(...)Esta forma de pensar, contudo, gerou resultados negativos, uma 
arrogânciaintelectiva que acompanha o homem, pois o separa de forma 
arbitrária de um sistema interrelacionado e complexo. Tal conduta 
provocou dois efeitos contrastantes, produto de seupróprio pensamento, 
uma vez que colocou o homem no ápice de toda consideração moral, 
dando-lhe um status diferenciado, ao mesmo tempo em que acelerou 
uma “liquefação” davida moderna, incômoda, penosa e em total 



- 588 - 
 

desequilibro entre as liberdades e as garantias individuais. (SILVA, 2013, 
p.13). 

 

O pós-humanismo busca, então, superar a dicotomia entre o que é 

humano e não humano, novamente inserindo o humano num contexto maior 

e também essencial para sua sobrevivência. A dicotomia utilizada como base 

para o humanismo gerou uma verdadeira crise à existência humana, pois o 

colocou em oposição aos sistemas naturais e biomas essenciais para a sadia 

qualidade de vida. Em larga medida, o pensamento humanista colocou os 

interesses humanos em relação de supremacia a todo o resto (sistemas 

naturais, concebidos somente como o meio), o que por sua vez, tem causado 

uma crise à existência humana. 

Em síntese, busca o pós-humanismo promover um diálogo entre 

direitos humanos e todos os demais elementos não humanos, promovendo 

uma visão sistêmica. Busca-se construir um panorama valorativo e inclusivo, 

em que as diferenças são consideradas como forma de celebrar a 

diversidade e a complexidade que constituem o todo (SILVA, 2013, p.18). 

Para além da análise positiva e inclusiva das diferenças, o pós-

humanismo busca também considerar as semelhanças. Esse paradigma, no 

que se refere ao direito animal, busca analisar, o que, de um modo geral, 

assemelha humanos e animais. 

A visão antropocêntrica, inicialmente focadana diferenciação, foi a 

pedra de toque a justificar a exploração do homem pelo homem, gerando a 

concepção de superioridade racial ou de gênero. De outra banda, a análise 

das similitudes, foi utilizada para justificar a igualdade de direitos entre 

negros e brancos ou entre homens e mulheres, muito embora os 

supremacistas brancos ou os conservadores machistas relutassem em 

reverberar justamente os caracteres distintivos.  

A garantia de direitos mínimos a todos os seres humanos, 

independentemente de critérios raciais ou sexuais somente foi possível a 

partir do momento em que estiveram em foco as similitudes entre todos os 

humanos. E o ponto nodal dessa similitude, é justamente a visão 

senciocêntrica.  
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Humanos e não-humanos assemelham-se à medida que são 

capazes de sentir e sofrer e é justamente esse mesmo ponto, a senciência, 

que justifica os direitos humanos. Para além da racionalidade, do intelecto ou 

do caráter social do ser humano, a dignidade da pessoa humana, valor 

central em torno do qual gravitam os ordenamentos jurídicos ocidentais, 

respalda-se essencialmente no caráter senciente humano: o ser humano 

deve ter sua dignidade preservada, porquê é capaz de sentir e sofrer. 

Falar de igualdade de direitos entre homens e animais obviamente 

não significa a equalização completa no tratamento das espécies. A 

ampliação de direitos dos homens aos animais deve se limitar àquilo que se 

refira a um ponto de similitude entre as espécies e este ponto fulcral reside 

justamente no aspecto senciente. Proibiu-se o tratamento cruel ou 

degradante aos humanos, pois estes são seres sencientes e pelo mesmo 

motivo demandam tratamento digno. Também por se tratarem de seres 

sencientes, os animais não-humanos exigem tratamento digno e livre da 

crueldade. E neste ponto reside a similitude que justifica a noção de 

igualdade. Igualdade como princípio e não como adjetivo, compreendida 

como uma regra de tratamento, e não como a constatação fática de uma 

identidade completa entre dois indivíduos (ou duas espécies).  
 

Poderá existir um dia em que o resto da criação animal adquiriráaqueles 
direitos que nunca lhe poderiam ter sido retirados senão pelamão da 
tirania. Os franceses descobriram já que a negrura da pele nãoé razão 
para um ser humano ser abandonado sem mercê ao capricho de 
umalgoz. Poderá ser que um dia se reconheça que o número de pernas, 
avilosidade da pele ou a forma da extremidade do os sacrum são 
razõesigualmente insuficientes para abandonar um ser sensível ao 
mesmodestino. Que outra coisa poderá determinar a fronteira do 
insuperável? Será a faculdade da razão, ou talvez a faculdade do 
discurso? Mas umcavalo ou cão adultos são incomparavelmente mais 
racionais ecomunicativos do que uma criança com um dia ou uma 
semana ou mesmo um mês de idade. Suponhamos que eram de outra 
forma - que diferençafaria? A questão não é: Podem eles raciocinar? 
nem: Podem eles falar? mas: Podem eles sofrer? (BENTHAM, 1984, 
p.235-236) 

 

Segundo Tagore Trajano Silva (2013, p.13), a Constituição Brasileira 

de 1988promoveu uma verdadeira virada kantiana ao reconhecer o valor da 
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vida não-humana, prevendo a vedação de práticas que submetam animais à 

crueldade (art. 225 § VII), tratando-se de uma forma de tratamento oponível 

em face da ação humana. Trata-se de uma ampliação da visão kantiana, 

estabelecendo o tratamento digno também das outras formas de vida. A 

sobredita virada-kantiana, consiste ainda na abertura de portas à visão 

ecocêntrica ou biocêntrica, como forma de superação da visão 

antropocêntrica. Neste contexto, a fauna em seu aspecto geral, ou os 

animais individualizadamente considerados, podem ser concebidos como fins 

em si mesmos e não mais meros instrumentos à disposição das 

comodidades humanas.  

Significa afirmar que, conscientes de sua dignidade, através da 

construção dos direitos humanos, estes humanos adquirem a consciência de 

dispensar tratamento digno e conferir dignidade também às espécies não-

humanas. Conscientes de si, os humanos tornam-se conscientes dos outros, 

tratando-os com a mesma dignidade que almejam (MEDEIROS, 2013, p.70). 

Ao reconhecer dignidade às outras espécies, o humano reafirma a sua 

própria racionalidade. Segundo Silva (2013, p.59), “A noção de dignidade 

sofre uma guinada epistemológica, pós-humanizando aConstituição e seus 

princípios, apresentando-se como norte interpretativo para todos aqueles 

detentores de direitos fundamentais”.  

A Constituição Federal de 1988 não atribuiu às espécies não 

humanas o status de sujeitos de direitos, conferindo-lhes verdadeiros direitos. 

Mas reconheceu o caráter senciente dos animais, ao vedar que sejam objeto 

de tratamento cruel (art. 225 § 1º inciso VII), oque em larga medida indica a 

adoção de um antropocentrismo relativo, que se encaminha à visão 

senciocêntrica.  

Com base nesta visão, o Supremo Tribunal Federal já proferiu várias 

decisões que tem por objeto a proteção dos animais em face da crueldade, 

impedindo práticas culturais que infligiam intenso sofrimento aos animais, 

como farra do boi (Recurso Extraordinário 153.531), brigas de galo (ADI 

1.856), e a vaquejada (ADI 2.983). 

A passos lentos, o Brasil parece tentar se aproximar da doutrina 

animalista já bastante atuante na Europa, que considera animais como 

titulares de direitos. Tramita junto ao Senado Nacional o projeto de lei sob nº 



- 591 - 
 

27/2018, o qual busca estabelecer um regime jurídico especial aos animais, 

proibindo o seu tratamento como coisa, reconhecendo-os como seres 

sencientes.  

Referido projeto de lei busca atribuir aos animais natureza jurídica sui 

generis. e considerá-los sujeitos de direitos despersonificados. Todavia, não 

representa uma verdadeira modificação no paradigma antropocêntrico, pois 

veda expressamente a aplicação dessa tutela específica aos animais 

empregados na produção agropecuária, na pesquisa científica e utilizados 

em manifestações culturais registradas como bem de natureza imaterial 

integrante do patrimônio cultural brasileiro, resguardando, todavia, seu 

tratamento digno.  

Trata-se logicamente, de uma considerável evolução ao tratamento 

dos animais no ordenamento jurídico brasileiro, mas que ainda assim, não 

atribui a lógica senciocêntrica como norteadora do trato jurídico, tampouco 

considerando todos os animais indistintamente como seres sencientes. 

Segundo Vicente Ataíde Junior, essa exclusão especista revela uma 

inconsistência moral, “na medida em que cria uma hierarquia arbitrária e 

injustificada entre animais (...)” (ATAIDE JUNIOR; LOURENÇO, 2020, p.4).  

Tom Regan (2013, p.18) ensina que a teoria que busca direitos para 

os animais é parte, não antagônica, do movimento pelos direitos humanos. A 

mesma teoria que fundamenta racionalmente uma consideração moral 

inerente aos animais também fundamenta os direitos humanos. No entanto, a 

humanidade está acostumada a conceber o mundo como um todo, dentro 

dele também o direito, sob a ótica antropocêntrica, e neste espeque 

retomamos ao movimento humanista alhures mencionado.  

O verdadeiro cerne do direito animal está não em construir propostas 

legislativas tendentes à proteção dos animais, mas a rever o mundo e o 

direito, sob o viés pós-humanista, promovendo a real integração entre 

humanos, meio ambiente e demais espécies. Ou seja, o verdadeiro objetivo é 

passar a pensar sob a ótica senciocêntrica, percebendo que é essa ética que 

fundamenta os direitos humanos: 
 

Esse processo de mudança é muito complicado, exigente, exaustivo, e 
necessita da ajuda de muitas mãos na educação, publicidade, 
organização e nas atividades políticas, até mesmo para lamber 
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envelopes e selos. Como filósofo graduado e praticante o tipo de 
contribuição que eu posso dar é bem limitado, mas - penso eu - 
importante. As idéias, são a moeda de troca da filosofia – elas são seu 
significado e fundamento racional - não os detalhes do processo 
legislativo ou os mecanismos da organização comunitária. (REAGAN, 
2013, p. 22). 

 

A Declaração de Cambridge sobre consciência (2012) consolidou 

cientificamente que os animais não-humanos também possuem consciência 

e dentro dela a senciência (a capacidade de sentir e de sofrer):  
 

A ausência de um neocórtex não parece impedir que um organismo 
experimente estados afetivos. Evidências convergentes indicam que os 
animais não humanos têm os substratos neuroanatômicos, 
neuroquímicos e neurofisiológicos de estados de consciência juntamente 
com a capacidade de exibir comportamentos intencionais. 
Consequentemente, o peso das evidências indica que os humanos não 
são os únicos a possuir os substratos neurológicos que geram a 
consciência. Animais não humanos, incluindo todos os mamíferos e as 
aves, e muitas outras criaturas, incluindo polvos, também possuem esses 
substratos neurológicos. (CAMBRIDGE, 2012, p. 2) 

 

E sendo o caráter senciocêntrico admitido como verdadeiro 

fundamento dos direitos humanos, é natural que sejam concebidos direitos 

mínimos aos animais não-humanos, porquanto também possuem a 

capacidade de sentir e sofrer:  
 

Sua dor, seu sofrimento, sua solidão, sua inocência, sua morte. 
Raiva.Fúria. Pena. Mágoa. Nojo. Toda a criação geme sob o peso das 
maldades que nós humanos praticamos contra essas criaturas mudas e 
impotentes. São os nossos corações, e não só nossas cabeças, que 
clamam pelo fim de tudo isso, que exigem que subjuguemos, em favor 
deles, os hábitos e as forças que estão por trás dessa opressão 
sistemática. Todos os grandes movimentos, foi dito, atravessam três 
estágios: ridicularia, discussão e adoção. É a realização do terceiro 
estágio, a adoção, que exige a nossa paixão e a nossa disciplina, nossos 
corações e nossas mentes. O destino dos animais está em nossas mãos. 
(REAGAN, 2013, p. 23) 

 

A força da teoria dos direitos humanos reside justamente na ideia 

da incomparabilidade entre os indivíduos. Todos os indivíduos são titulares 

de direitos porquanto todos os indivíduos compartilham da condição biológica 
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humana, afastando quaisquer discursos racistas ou sexistas. O foco da 

discussão moral está em verificar os pontos de similaridade entre os 

indivíduos enão os seus signos distintivos.  

Por sua vez, o mesmo juízo moral não pode permitir “juízos 

estigmatizadores absolutizados” (ARAÚJO, 2003, p.139), afirmando que 

humanos detém direitos e animais não os detém porque são biologicamente 

diferentes. O foco do juízo moral está em analisar a similitude, de modo que 

se humanos são titulares de direitos pois são capazes de sentir e sofrer, do 

mesmo modo os animais demandam tutela jurídica.  

Quando se afirma que o direito animal decorre da evolução dos 

direitos humanos, não se está de modo algum a afirmar uma completa 

equiparação entre as espécies, nem tampouco uma equalização do 

tratamento jurídico. A sustentação do direito animal não pretende afirmar a 

degradação dos direitos humanos, mas apenas indicar uma origem 

axiológica comum, especificamente o senciocentrismo. Ao contrário, 

demarcar e reafirmar os direitos dos animais é justamente uma forma de 

reafirmar a necessidade de proteção ao ser humano, tanto pela sua condição 

humana, quanto no que tange sua condição cujo caráter biológico também o 

traduz animal.  

Ao abrir a possibilidade de direitos aos animais, o ser humano não 

está se despindo de seu oásis de proteção, mas está reafirmando uma 

ordem jurídica pautada na moralidade segundo a qual não se pode admitir 

qualquer crueldade desenfreada em face de qualquer ser passível de 

sofrimento. De certa forma, o direito animal reafirma a dignidade humana.  

Aceitar que todos os animais, entre eles os humanos, detém 

capacidade de sofrimento (senciocentrismo), enseja aceitar o critério 

pragmático norteador do Direito, cujo objeto é a proteção da dignidade 

humana, o qual enseja a atribuição de dignidade a qualquer das espécies de 

animais (ARAÚJO, 2003, p.148).  

O cerne da moralidade humana, e em âmbito racionalizado, o cerne 

do Direito é a erradicação da violência humana e do sofrimento no contexto 

da coexistência, sendo possível afirmar que o que caracteriza a formação 

social em Estados é justamente a organização e monopolização da violência. 

(GRAU, 2010, p.64).  
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Esta moralidade que busca afastar-se do sofrimento 

(senciocentrismo) representa uma ponte entre condição humana e condição 

não-humana ou entre humanidade e animalidade (ARAÚJO, 2013, p.148). A 

capacidade de sofrer não é apenas uma das características que identificam a 

condição humana (como falar ou raciocinar), mas um princípio ético que 

abarca a proteção dos interesses de quaisquer espécies que tenham em 

comum o interesse em evitar a dor e o sofrimento. (SINGER, 2000, p.75).  

A ética senciocêntrica por si só, não exclui um determinado grau de 

superioridade das considerações humanas em face dos não–humanos. A 

ética senciocêntrica não inibe completamente a exploração de animais pelos 

humanos (se neste momento, a ideia abolicionista parecer por demais 

exacerbada ou de impossível implementação), mas inibe a exploração 

exagerada e cruel, desprovida de cuidados mínimos, com o objetivo de 

impedir a crueldade ou a exploração desprovida de utilidade prática ou 

comensurabilidade de interesses.  

“É o fato bruto do sofrimento que importa” (ARAÚJO, 2013, p.123), 

como elemento de conscientização e modificação do paradigma jurídico, de 

modo que o direito não mais está limitado a proteger e tutelar os humanos 

pela simples condição de serem dessa espécie, mas no sentido de proteger e 

tutelar os interesses de quaisquer criaturas passíveis de sofrimento. “O 

simples facto de sermos humanos não nos faz partilhar um elo comum. 

Porque a única coisa que partilhamos com todos os outros seres humanos é 

o mesmo que partilhamos com todos os outros animais - a capacidade de 

experimentarmos dor” (RORTY, 1999, p.40). 

O que se busca é conferir tratamento minimamentedigno aos animais 

não-humanos, pois assim como os humanos, são passíveis de dor e 

sofrimento. E afim de afastar quaisquer ideias jocosas em relação a luta 

pelos direitos dos animais, como aqueles que debochadamente afirmam a 

“necessidade de concessão do direito de voto aos primatas”, Peter Singer 

indica o nível extremamente baixo de proteção aos animais pelas quais se 

luta no momento, asseverando a necessidade de garantia de cinco 

liberdades básicas aos animais nas explorações pecuárias. Essas cinco 

liberdades básicas consubstanciam-se apenas em “permitir” que os animais 

virem-se, limpem-se, levantem-se, deitem-se e estendam seus membros. 
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Tratam-se de liberdades relacionadas a própria condição existencial animal e 

que sistematicamente são negadas aos animais utilizados na pecuária ou em 

pesquisas científicas (SINGER, 2013, p.116). 

A constatação que o direito animal deriva dos direitos humanos e 

decorre do fundamento senciocêntrico, parece afirmar também que a 

construção de direitos aos animais não pode ser considerado um direito de 

segunda classe ou subsidiário aos direitos humanos. Para Tom Reagan 

(1986, p.69) a vedação à crueldade contra os animais deve ter o mesmo 

caráter absoluto que contém a dignidade humana ou a vedação a crueldade 

e a tortura em face de seres humanos, porquanto o direito dos animais 

reafirma a mesma lógica afirmada nos direitos humanos, a supressão da 

crueldade e da tortura, de modo indistinto, a todos os seres capazes de sentir 

e sofrer. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalho buscou analisar qual o fundamento dos direitos 

humanos, constatando que o que fundamenta a garantia de direitos mínimos 

aos humanos com o objetivo de proteger sua dignidade é a capacidade 

humana de sentir e sofrer, o que se denomina senciência.  

Do mesmo modo, o que justifica a necessidade de garantias mínimas 

aos animais não-humanos é a capacidade senciente, porquanto fundamentos 

científicos já evidenciaram que os animais não são simples autômatos 

biológicos, mas criaturas com razoável capacidade cognitiva, também 

capazes de sentir e sofrer.  

Neste diapasão, a pesquisa realizada demonstrou que o fundamento 

jurídico – filosófico dos direitos humanos é o mesmo fundamento que afirma 

a necessidade de direitos aos animais. A capacidade senciente, que justifica 

e funda os direitos humanos mínimos e mais essenciais é a mesma 

capacidade presente nos animais, e que exige seu tratamento digno e livre 

da crueldade.  

Sendo assim, é possível afirmar que a evolução ou implementação 

dos direitos dos animais é também uma ampliação do espectro dos direitos 

humanos, uma vez que reafirma a identidade presente em todos os seres 
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humanos (senciência), o ponto de similaridade que traduz a igualdade entre 

todos os humanos. Essa igualdade ou ponto de identidade inibe e torna 

ilegítimos discursos racistas ou supremacistas, reafirmando a identidade 

humana no ponto nodal de sua identidade: a capacidade de sentir e sofrer.  

Este caráter senciente também está presente nos animais, em maior 

ou menor medida a depender do nível de complexidade biológica de cada 

espécie e por isso justifica a implementação de direitos aos animais não-

humanos, tendo por fundamento o mesmo caráter fundante dos direitos 

humanos. Por sua vez, compreendido o ser humano em seu contexto, que o 

introduz num ecossistema biológico e ambiental, que também o traduz 

pertencente ao reino animal, o direito dos animais amplia a proteção humana.  

Significa afirmar que, conscientes de sua dignidade, através da 

construção dos direitos humanos, estes humanos adquirem a consciência de 

dispensar tratamento digno e conferir dignidade também às espécies não-

humanas. Conscientes de si, os humanos tornam-se conscientes dos outros, 

tratando-os com a mesma dignidade que almejam auferir.  

Constatada a senciência como o fundamento dos direitos humanos e 

também do direito animal, surgem outras controvérsias. Muitos são os 

obstáculos que impedem a plena consolidação do direito animal, em especial 

a superação do pensamento antropocêntrico, para a adoção do pós-

humanismo como paradigma jusfilosófico, que compreende a senciência 

como elo fundamental entre humanos e não-humanos. Busca-se desconstruir 

a ideia de direitos pautada nas diferenças, mas tornar a análise das 

semelhanças o ponto nodal que concede direitos a humanos e animais. 

Estes e outros questionamentos de igual importância são objeto da análise 

do direito animal, cujo ramo do direito ainda é visto como embrionário, mas já 

concebido como disciplina autônoma ao direito ambiental.  
 

REFERÊNCIAS 
 

ARAÚJO, Fernando. A hora dos direitos dos animais. Coimbra: Almedina, 

2003.   
 

ARENDT, Hannah. A Condição Humana. 10.ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2007.  



- 597 - 
 

ATAIDE JUNIOR, Vicente de Paula; LOURENÇO, Daniel Braga. 

Considerações sobre o Projeto de Lei Animais Não São Coisas. 2020. 

Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-set-01/ataide-junior-lourenco-

pl-animais-nao-sao-

coisas#:~:text=para%20os%20animais%20n%C3%A3o%20humanos,Constit

uem%20objetivos%20fundamentais%20desta%20Lei%3A&text=Artigo%203

%C2%BA%20%E2%80%94%20Os%20animais%20n%C3%A3o,o%20seu%2

0tratamento%20como%20coisa. Acesso em dezembro 2020. 
 

BENTHAM, Jeremy. Uma Introdução aos Princípios da Moral e da 

Legislação. 3.ed. São Paulo: Abril Cultural, 1984. 
 

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 
 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Constitucional. A obrigação 

constitucional do Estado de assegurar a todos os cidadãos o pleno 

exercício de direitos culturais, promovendo a apreciação e difusão de 

manifestações culturais, não exime o Estado de observar o dispositivo 

constitucional que proíbe o tratamento cruel de animais. Recurso 

Extraordinário 153.531. Relator Min. Marco Aurélio, Santa Catarina, D.J.e 

13/03/1998.  
 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Constitucional. Lei fluminense que 

regula briga de galo é inconstitucional, decide STF. Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 1.856. Relator Min. Celso de Mello, Rio de Janeiro, 

D.J.e 17/11/2011. 
 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Constitucional. STF julga 

inconstitucional lei cearense que regulamenta vaquejada. Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 4.983. Relator Min. Marco Aurélio, Ceará, D.J.e 

09/05/2019. 
 

BRASIL. Senado Federal. Direito civil e processual civil. Dispõe sobre a 

natureza jurídica dos animais não humanos. Projeto de Lei nº 27/2018. 

Autoria Câmara dos Deputados, Brasília. Disponível em 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/mat erias/-/materia/133167. 

Acesso em dezembro 2020.  



- 598 - 
 

BRITTO, Carlos Ayres. O humanismo como categoria constitucional. Belo 

Horizonte: Editora Fórum, 2007. 
 

CAMBRIGDE, Universidade de. Declaração sobre consciência, 07 de julho 

de 2012, Conferência sobre a Consciência em Animais Humanos e Não 

Humanos. Disponível 

em:http://www.direito.ufpr.br/portal/animaiscomdireitos/wp-

content/uploads/2019/06/declaracao-de-cambridge-portugues.pdf. Acesso em 

dezembro de 2020.  
 

CHUEIRI, Vera Karam de; MACEDO, José Arthur Castillo de. Teorias 

Constitucionais Progressistas, Backlash e Vaquejada. Sequência 

(Florianópolis), Florianópolis, n. 80, p. 123-150, Dec.  2018. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php? script=sci_arttext&pid=S2177-

70552018000300123&lng=en&nrm=iso. Acesso em dezembro de 2020. 
 

COMPARATO, Fábio Konder. Fundamento dos Direitos Humanos. São 

Paulo: Instituto de Estudos Avançados, USP, 1997. Disponível em 

http://www.iea.usp.br/publicacoes/textos/comparatodireitoshumanos.pdf. 

Acesso em novembro 2020. 
 

DE CONTI, Rafael Augusto. Filosofia dos Direitos Humanos. Introdução 

ao pensamento de Hannah Arendt sobre direitos humanos. 1989. 

Disponível em 

http://www.dhnet.org.br/direitos/filosofia/conti_filosofia_dh_arendt.pdf. Acesso 

em 23 de abril de 2021.  
 

GORDILHO, Heron José de Santana; SILVA, Tagore Trajano de Almeida. 

Animais em Juízo: direito, personalidade jurídica e capacidade processual. 

Revista de Direito Ambiental. Vol.65. p. 333-363, 2012. 
 

GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988: 

interpretação e crítica. 14. ed. rev. e ampliada. São Paulo: Malheiros, 2010. 
 

HOBSBAWN, Eric. A Era dos Extremos. O breve século XX. 2. ed. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
 



- 599 - 
 

KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. São 

Paulo:Editora Nacional, 1964. 
 

MARTINS, Flávio. Direito Animal – Expectativas Constitucionais. Carta 

Forense. Entrevista concedida em 01/06/2017. 
 

MEDEIROS, Fernanda Luiza Fontoura de. Direito dos animais. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2013. 
 

ONU. Declaração e Programa de Ação de Viena. 1993. Disponível em 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Sistema-

Global.Declara%C3%A7%C3 %B5es-e-Tratados-Internacionais-de-

Prote%C3%A7%C3%A3o/declaracao-e-progra ma-de-acao-de-viena.html. 

Acesso em 23 de abril de 2021.  
 

REAGAN, Tom. The Case for Animal Rights. Washington DC, 2013.  
 

REAGAN, Tom. A causa do direito dos animais. Revista Brasileira de 

Direito Animal. v.8, n.12, 2013. Salvador, UFBA.  
 

RORTY, Richard. Contingency, Irony and Solidarity. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1999.  
 

SINGER, Peter. Ética Prática. Lisboa: Gradiva, 2000.  
 

SINGER, Peter. Libertação Animal. São Paulo: Martins Fontes, 2013.  
 

SILVA, André Ricardo Fonseca da. O homem dos direitos humanos. Revista 

Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 19, n. 3980, 25 maio 2014. 

Disponível em: https://jus.com.br/artigos/27962. Acesso em: 24 abr. 2021. 
 

SILVA, Tagore Trajano de Almeida. Direito Animal e Ensino Jurídico: 

formação e autonomia de um saber pós-humanista. Orientador Dr. Heron 

José de Santana Gordilho. 2013, 180 p. Tese de Doutorado – Direito Público 

– Faculdade de Direito – UFBA. Salvador, 2013.  
 

UNAMUNO, Miguel. Del sentimiento tragico de la vida. Madrid: 

Renacimiento, 1913. 



- 600 - 
 

 

 

 

 

 

 

QUER SABER MAIS SOBRE A EDITORA OLYVER? 
 

Em www.editoraolyver.org você tem acesso a novidades e contéudo 
exclusivo. Visite o site e faça seu cadastro! 

 
 

A Olyver também está presente em: 
 

 
facebook.com/editoraolyver 

 
 

@editoraolyver 
 
 

Instagram.com/editoraolyver 
 
 

 

 
 

 

 
www.editoraolyver.org 

editoraolyver@gmail.com 



- 601 - 
 

 


