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APRESENTAÇÃO

Prezados (as) leitores (as)

Caroline Drehmer Pilatti

É	 com	 grande	 satisfação	 que lançamos a nova edição da Revista Caminhos – 
Dossiê			Humanidades	e	os	convidamos	para	uma	incrível	jornada	pelos	artigos	e	resenhas	que	
constituem esta obra.

Sabemos	que	a	Ciência	constitui-se	do	conhecimento oriundo de práticas sistemáticas, 
construídas através do método	científico, bem como da organização do conteúdo de tais pesquisas.

Nesta perspectiva, a Revista Caminhos – Dossiê Humanidades aborda diversos 
temas	oriundos	dos	cursos	de	Sociologia,	Psicologia,	Pedagogia,	Educação	Especial,	Geografia,	
História, Educação Física, Artes Visuais e Ciências Biológicas da UNIDAVI. E, além destes, é 
possível	encontrar	artigos	de	pesquisas	realizadas	em	outras	universidades	e	instituições,	o	que	
demonstra	o	crescimento	da	visibilidade	e	importância	que	a	Revista	Caminhos	vem	adquirindo	
ao longo de sua trajetória.

Vários	são	os	conteúdos	que	podem	ser	encontrados	nesta	revista.	A	contribuição	
da Educação Física traz temas como apraxia, dispraxia e a prática de esportes regionais; já a  
Psicologia aborda aspectos  da avaliação psicológica, neuropsicológica	e	orientação	profissional,	
além	de	um	estudo	sobre	as	medidas	socieducativas		aplicadas	a	adolescentes	em	conflito	com	
a	lei,	e	os	mitos	da	maternidade	sob	o	enfoque	da	Psicologia	Sistêmica.

Contamos	 também	 com	 a	 pesquisa	 sobre	 os	 canais	 de	 comunicação	 formais	
e	 informais	 a	 comunicação	 científica;	 uma	 discussão	 sobre	 a	 representação	 da	 mulher	
contemporânea em alguns estilos musicais; a perspectiva cartesiana e os direitos da igualdade 
e	fraternidade,	além	das	práticas	sociais	de	letramento	e	a	escola	tardia,	enquanto	uma	reflexão	
sobre	a	escola	na	modernidade.	Em	relação	a	este	tema,	contamos	ainda	com	um	artigo	que	
discute	a	docência	e	aspectos	como	formação	continuada	e	valorização	do	profissional.

Enfim,	esta	Revista	 reúne	uma	coletânea	de	excelentes	pesquisadores	que	vêem,	
através	da	mesma,	compartilhar	os	resultados	de	suas	construções.

Ótima leitura!
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APRAXIA, DISPRAXIA, TDC & PAPEL DO EDUCADOR FÍSICO1

Thiago Airton Pereira2

Ana Paula Leão Batista3

RESUMO
O	presente	artigo	trata-se	de	uma	pesquisa	bibliográfica,	onde	busca-se	um	aprofundamento	sobre	o	tema	apraxia	
motora e o papel do Educador Físico	frente	a	este	distúrbio.	A	apraxia	ou	dispraxia	motora	pode	ser	entendida como 
um distúrbio neurológico. Caracteriza por provocar uma perda da habilidade motora para executar movimentos 
e	gestos.	Este	distúrbio	é	resultante	de	disfunções	nos	hemisférios	cerebrais.	É	muito	comum,	devido	a	falta	de	
conhecimento, a escola e o Educador Físico depararem-se muitas	vezes	com	crianças	e	jovens	que	apresentam	
esses	distúrbios	e	por	desinformações	não	fazerem	os	procedimentos	e	encaminhamentos	adequados.	Através	desta	
pesquisa,	pretende-se	levar	ao	conhecimento	da	escola,	das	famílias	e	do	Educador	Físico	um	maior	esclarecimento	
sobre o tema, visando propiciar um melhor desempenho escolar e social nas crianças e jovens acometidas por este 
distúrbio,	favorecendo	diretamente	no	seu	desenvolvimento.	

Palavras-chaves: Apraxia Motora. Educador Físico. Desenvolvimento. 

ABSTRACT 
This	article	is	a	literature	search,	where	search	is	a	deepening	on	the	subject	motor	apraxia	and	the	role	of	physical	
educator	facing	this	disorder.	The	motor	apraxia	or	dyspraxia	can	be	understood	as	a	neurological	disorder,	which	
is	characterized	by	causing	a	loss	of	motor	ability	to	perform	movements	and	gestures.	This	disorder	is	the	result	
of	dysfunction	in	the	cerebral	hemispheres.	It	is	very	common	due	to	lack	of	knowledge,	and	the	school	physical	
educator	is	often	faced	with	children	and	young	people	with	these	disorders	do	not	misinformation	and	procedures	
and	appropriate	referrals.	Through	this	research,	we	intend	to	bring	to	the	attention	of	the	school,	families	and	
the	 Physical	 Educator	 further	 clarification	 on	 this	 issue	 to	 provide	 a	 better	 academic	 performance	 and	 social	
development	in	children	and	young	people	affected	by	this	disorder,	favoring	directly	in	its	development.

Keywords: Motor	Apraxia.	Physical	Educator.	Development.	

INTRODUÇÃO

O interesse em estudar o tema apraxia motora e o papel do Educador Físico surgiram 
a	partir	das	aulas	de	Psicomotricidade	e	Educação	Inclusiva,	quando	apresentou-se	informações	
acerca	da	grande	dificuldade	das	crianças	frente	a	desafios	pelo	movimento	ou	pela	falta	deles.	
Este tema muitas vezes pouco abordado nos cursos de graduação na área da educação suscitou 
dúvidas e expectativas em	 compreender	 e	 entender	 melhor	 a	 dificuldade	 frente	 à	 falta	 do	
desenvolvimento motor.

A	dispraxia	afeta	de	5%	a	6%	das	crianças	que	estão	frequentando	o	ensino	infantil,	

1 Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física - UNIDAVI
2  Graduando em Educação Física, UNIDAVI, e-mail: thi.com.br@hotmail.com
3	Professora	do	Curso	de	Educação	Física,	UNIDAVI,	e-mail:	ana@unidavi.edu.br
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porém este transtorno é pouco estudado e discutido no ambiente escolar.
Nos	materiais	bibliográficos	pesquisados,	os	termos	de	apraxia,	dispraxia	motora	

e	 transtorno	 do	 desenvolvimento	motor,	 são	 empregados	 pelos	 autores	 ora	 com	 significado	
diferente,	ora	com	o	mesmo	significado.

Geralmente	 autores	 da	 área	 médica	 refere-se	 a	 dispraxia	 como	 sendo	 uma	
incoordenação	motora,	um	mau	funcionamento	de	um	sistema	qualquer	e	apraxia	como	sendo	
um	problema	de	destruição	ou	 lesão	anatomofuncional	desse	mesmo	sistema.	 (MENDES	&	
FONSECA, 1982).

Autores	de	outras	áreas	de	formação	preferem	utilizar	os	termos	apraxia	e	dispraxia	
como sinônimos. (Negrini, 1987)

Segundo Negirni (1987) dispraxia ou apraxia é um distúrbio onde o individuo 
não	segue	um	padrão	no	desenvolvimento	motor,	tem	dificuldade	em	realizar	tarefas	que	são	
praticamente simples para a maioria, como pegar um objeto, mas para si realizadas com grande 
dificuldade.	Esta	 falta	de	desenvolvimento	e	de	movimento	 frente	a	um	objetivo	como,	por	
exemplo, pegar um objeto.

Neste trabalho, optou-se em respeitar a escrita do autor da obra, trataremos como 
apraxia, em alguns momentos como dispraxia, ou ainda como transtorno do desenvolvimento 
motor.

O	presente	artigo	tem	como	objetivo	definir	e	conceituar	dispraxia	motora,	apresentar	
as	 causas	 deste	 distúrbio	 e	 através	 das	 informações	 apresentadas,	 possibilitar	 ao	 Educador	
Físico um melhor e maior entendimento sobre o tema com vistas a diminuição da segregação 
na escola, do aluno com atraso motor, possibilitando a ele um maior e melhor desenvolvimento 
e aproveitamento nas aulas de Educação Física. 

MOVIMENTO

Para	 tratarmos	 da	 falta	 ou	 diminuição	 do	 movimento,	 ou	 seja,	 do	 distúrbio	 da	
apraxia	ou	dispraxia	motora,	inicialmente	precisaremos	falar	o	que	é	o	movimento.

Os movimentos são de grande importância biológica, psicológica, social, cultural 
e	evolutiva,	pois	é	através	de	movimentos	que	o	ser	humano	interage	com	o	meio	no	qual	está	
inserido.	É	através	dos	movimentos	que	o	indivíduo	alcança	seus	objetivos	e/ou	satisfaz	suas	
necessidades. (TANI G, 2005).

A	criança	adquire	suas	primeiras	experiências	sensoriais	sobre	o	 	meio	ambiente	
através da exploração. A exploração, por sua vez, depende de movimentos e da  capacidade 
para controlar respostas motoras. (PIAGET, 1974).

O	movimento	é	o	resultado	de	uma	informação	recebida	e	repassada.		Movimentar	
é um ato	biológico	que,	delimita,	atualiza	os	cruzamentos	entre	o	sujeito	e	o	meio	onde	ele	está	
inserido. (TREBELS, 2003).
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O	movimento	tem	sido	definido	de	várias	formas	por	diferentes	autores.
De acordo com Newell (1978), o movimento é o deslocamento do corpo e membros, 

produzido	 como	 consequência	 de	 uma	 contração	 muscular,	 sendo	 um	 comportamento	
observável e mensurável.

A	 fluência	 envolvida	 na	 sequência	 dos	 movimentos	 é	 denominada	 de	 praxia.	
Segundo	Le	Bouch	(1987)	praxia	é	um	sistema	de	movimentos	coordenados	em	função	de	um	
objetivo a ser atingido.

Fonseca (1992) apresenta a praxia como sendo o ato motor harmonioso, provocado 
pela	interação	de	vários	fatores	psicomotores	importantes	como	a	tonicidade,	a	equilibração,	a	
lateralização,	a	noção	do	corpo,	e	a	estruturação	espaço-temporal,	ocorrendo	de	forma	precisa	
e	eficiente.

Para Franco (2010), praxia ou planejamento motor é um movimento intencional e 
organizado,	tendo	em	vista	a	obtenção	de	um	fim	ou	de	um	resultado	determinado.

Quirós	&	Schrager	(1980)	dizem	que	praxia “é a capacidade de desempenhar uma 
série	de	movimentos	com	um	fim	determinado, como por exemplo, atar sapato.” (apud Negrini 
(1987), pg 33).

Negrini	 (1987)	 fala	que	praxia	não	é	um	movimento	 reflexo,	nem	automático;	é	
um movimento voluntário, consciente, intencional, organizado, inibido, isto é, humanizado, 
sujeito, a um planejamento cortical e a um sistema de auto regularização. 

Praxia	pode	ser	entendida	como	um	conjunto	de	sistemas	que	geram	um	movimento,	
sendo	 organizado	 e	 sempre	 intencional	 com	 a	 finalidade	 estimada	 pelo	 executor	 da	 ação.	
(BOSSEMEYER, 1989).

Em	cada	etapa	do	desenvolvimento,	o	movimento	possui	características	significativas	
e	 a	 aquisição	 de	 determinados	 comportamentos	motores	 tem	 repercussões	 significativas	 no	
desenvolvimento do indivíduo. (FONSECA, 1988).

APRAXIA, DISPRAXIA OU TRANSTORNO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR

O	 termo	 apraxia	 deriva	 do	 grego	 (a	 =	 privativo;	 prassein	 =	 fazer)	 e	 pode	 ser	
entendido, como o comprometimento da capacidade de realizar movimentos, gestos ou 
habilidades previamente aprendidos espontaneamente e/ou ao comando, seguido de uma 
disfunção	e/ou	 lesão	cerebral,	cujos	sistemas	envolvidos	na	execução	da	ação	estão	 intactos	
(ausência	de	distúrbios	motores)	e	com	plena	consciência	do	ato	a	cumprir.	(VAZ	&VELOSO	
&	FUKUJIMA,1999).

Segundo os autores acima, este termo surgiu a partir de estudos realizados em 
pessoas	que	sofreram	lesões	cerebrais.	

Os	 primeiros	 estudos	 relacionados	 a	 apraxia	 foram	 proposto	 por	 Lipmann	
(1905),	que	 investigou	o	conhecimento	sobre	o	planejamento	motor.	Ele	descobriu	que	este	
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planejamento	é	disposto	no	hemisfério	esquerdo	e,	uma	lesão	gerada	nesta	área	faz	com	que	
indivíduo	apresente	dificuldade	em	executar	movimentos,	sendo	assim,	apraxia.	

Heilamn	 e	 Rothib	 (1993)	 definem	 a	 apraxia	 como	 sendo	 uma	 dificuldade	 ou	 a	
impossibilidade	de	realizar	corretamente	movimentos	proporcionais	aprendidos.	Esta	dificuldade	
ou	impossibilidade	de	realizar	corretamente	vem	a	acarretar	no	indivíduo	uma	dificuldade	no	
seu	dia	a	dia.	Esta	impossibilidade	geralmente	ocorre	como	consequência	de	uma	lesão	cerebral.

Negrini	(1987)	fala	sobre	os	prefixos	“A”	e	“DIS”	que	na	literatura	encontram-se	
empregados	por	diversos	autores	com	o	mesmo	significado	ou	com	significados	diferentes.

Em	 síntese,	 para	 os	 autores,	 os	 termos	 utilizados	 com	 o	 prefixo”A”	 se	 referem	 à 
incapacidade	ou	à	 impossibilidade	e	 ,	por	 isso,	pertencem	à	patologia,	 significado,	
portanto,	 uma	 destruição	 anatomofuncional.	 Os	 termos	 utilizados	 com	 o	 prefixo	
“DIS”,	 referem-se	 a	dificuldade	ou	a	 ligeiras	perturbações	 e	por	 isso,	pertencem	à 
educação,	 significando,	 portanto,	 uma	 disfunção	 dos	 sistemas	 ou	 uma	 anomalia	
funcional	(NEGRINI,	1987,	pg36).

O	emprego	do	prefixo	“A”	seria	referido	à incapacidade e é comumente utilizado 
pelos	autores	que	tratam	de	patologias,	já	o	prefixo	“Dis”	é tratado como uma perturbação, uma 
ligeira	desordem	que	pode	ser	corrigida.	Este	prefixo	é	mais	utilizado	por	autores	ligados	à  área 
da educação.

Dispraxia	é	uma	palavra	de	origem	grega,	Dys	–	prejudicado	e	Prexis – ação ou ato, 
conhecida	como	a	síndrome	do	desastrado.	É	um	distúrbio	que	pode	afetar	todos	os	tipos	de	
habilidades,	como	a	destreza	manual,	equilíbrio	e	a	motricidade,	razão	pelas	quais	os	dispraxicos	
apresentam	coordenação	física	pobre	e	são	desajeitados	(ALVES,	2009).

A dispraxia é	 um	 distúrbio	 de	movimento,	 fazendo	 com	 que	 o	 individuo	 tenha	
dificuldade	em	desenvolver	atividades	diárias	como,	por	exemplo:	se	vestir,	amarar	os	cadarços	
do	tênis,	entre	outros.	Este	distúrbio	ou	síndrome	acarreta	outras	consequências	para	o	indivíduo	
dixpráxico,	tais	como:	dificuldade	de	(re)combinar	atos	simples	e	organizá-los para executar 
movimentos complexos, pouca destreza em seus movimentos Ajuriaguerra (s/d) apud Mendes 
e Fonseca(1982).

O	significado	dos	prefixos	“A”	é	privativo	e	“DIS”	prejudicado,	desta	forma	a	junção	
com	a	palavra	praxia	gera,	apraxia	ou	dispraxia,	que	entende-se	como	sendo	uma	patologia	ou	
síndrome	que	existe.	

Na	literatura	encontram-se	vários	tipos	de	apraxias	e/ou	dispraxias,	como	o	foco	
deste trabalho é a apraxia ou dispraxia motora, as demais apenas serão citadas a seguir: Apraxia 
ideomotora,	 Apraxia	 reflexiva,	 Apraxia	 construtiva,	 Apraxia	 dinâmica,	 Apraxia	 ideatória,	
Apraxia	 mielocinética,	Apraxia	 de	 marcha,	Apraxia	 do	 vestir,	Apraxia	 bucofacial,	Apraxia	
agnóstica, Apraxia diagnóstica, Apraxia sensória cinética, Apraxia gnosia somato-espacial, 
Apraxia	de	formulação	simbólica	e	Apraxia	motora	(Rodrigues	2011).
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Pode-se	também	identificar	vários	tipos	de	dispraxia:	Dispraxia	espacial,	Dispraxia	
postural, Dispraxia de construção, Dispraxia espaciais, Dispraxia especializada, Dispraxia de 
formulação	simbólica,	Dispraxia	oral,	Dispraxia	da	fala,	Dispraxia	motoras	(Fernandes,	2011),	
(Alves, 2011).

Mohana (2011) entende como apraxia motora a incapacidade de realizar atos 
motores	voluntários	adaptados	a	um	objetivo	definido.	

Fernandes (2011) conceitua a Dispraxia motora como sendo um problema do 
esquema	corporal	e	atraso	da	organização	motora,	apresentando	ainda	falta	de	coordenação,	
dificuldade	de	movimento	utilitária	como	vestir-se,	lavar	e	comer;	imprecisão	de	movimentos,	
dificuldades	de	planificação	e	ordenação	de	movimentos	simples,	etc.

 Alves (2011) traz outra nomenclatura para a dispraxia, o Transtorno do 
Desenvolvimento	da	Coordenação	(TDC),	que	passou	a	ser	utilizada	pela	OMS	(Organização	
Mundial	de	Saúde)	e	pela	APA	(Associação	de	Psiquiatria	Americana)	na	década	de	80		e	foi	
entendido	 como	 	 sendo	 um	 transtorno	 da	 habilidade	motora	 que	 interfere	 na	 habilidade	 da	
criança	em	desempenhar	muitas	tarefas	exigidas	no	dia	a	dia.	

Segundo Fernandes (2011) o Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação 
(TDC)	ocorre	quando	há	um	atraso	no	desenvolvimento	de	habilidades	motoras	ou	dificuldade	
para coordenar os movimentos, resultando em incapacidade de execução das atividades diárias. 

Para	Missume	(2003)	o	TDC	afeta	entre	5%	e	6%	das	crianças	em	idade	escolar	e	
tende	a	ocorrer	com	mais	frequências	em	meninos.	Este	transtorno	ainda	é pouco conhecido no 
âmbito	escolar	e	muitas	vezes	seu	diagnóstico	é	feito	tardiamente,	acarretando	sofrimento	para	
os alunos acometidos por ele.

A seguir veremos as causas e os sintomas do TDC, apraxia ou dispraxia motora.

CAUSAS E SINTOMAS

Os	 primeiros	 estudos	 relacionados	 ao	 indivíduo	 que	 apresentava	 dificuldade	 em	
executar	 movimento,	 tiveram	 suas	 causas	 associadas	 a	 uma	 lesão	 cerebral,	 lesão	 esta	 que	
poderia	ocorrer	por	diversos	fatores.

Segundo	Dennny-Brown	(1962),	Meyer	e	Hornstein	(1963),	apraxia	constitui	um	
problema conceitual provocado por desordens visio-construtivas do lado parietal direito, de 
onde	dependem	as	 insuficiências	 táteis	e	visuais	que	 limitam	as	possibilidades	de	execução.  
Conforme	 as	 informações	 contidas	 no	 site	 CORPE	 (Centro	 de	 Observação	 e	 Reeducação	
Psicoeducacional),	hoje	em	dia,	sabe-se	que	as	causas	ainda	não	estão	totalmente	claras:
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As	 causas	 da	 dispraxia	 ainda	 não	 se	 encontram	 totalmente	 clarificadas,	mas	 como	
existem	diversas	formas	de	dispraxia,	existem,	igualmente	diversas	causas.	Um	fator	
que	 se	 encontra	 clarificado	 é	 que	 estas	 crianças	 não	 apresentam	défices	 físicos	 ou	
neurológicos,	que	possam	explicar	os	quadros	existentes.	Por	outro	lado,	este	défice	
encontra-se	relacionado	com	uma	perturbação	da	organização	cerebral,	a	qual	deve	
garantir	 um	 processo	 psicomotor	 ajustado	 e	 adequado	 de	 qualquer	 aprendizagem,	
possibilitando	assim	um	desenvolvimento	de	aptidões	harmonioso.	Corpe	(Centro	de	
Observação e Reeducação Psicoeducacional). 

Não há uma definição	simples	ou	única	quanto	as	causas	da	dispraxia,	as	dificuldades	
de	coordenação	motora	podem	surgir	por	várias	razões.	Ainda	que	não	se	tenha	certeza	daquilo	
que	 causam	 os	 problemas	 de	 coordenação	motora,	 é sabido	 que	 a	 criança	 dispraxica	 pode	
vir	 a	 ter	 dificuldades	 em	 aprender	 a	 planejar,	 organizar,	 realizar	 e/ou	modificar	 os	 próprios	
movimentos	e	aprender	novas	habilidades	motoras.	(Missumi	&	Pollock,	2011).	

Os	 sintomas	 da	 dispraxia	 podem	 ser	 identificados	 pelo	 desenvolvimento	 motor	
pobre,	a	hipotonia	muscular,	dificuldades	nas	habilidades	motoras	grossa	(nas	pernas,	braços,	
pés	ou	tronco),	na	execução	de	tarefas	simples	como	correr,	arremessar,	apanhar	ou	balançar,	
nas	habilidades	motoras	finas,	que	envolvem	a	destreza	manual,	como	o	movimento	de	pinçar	
executados pelo indicador e polegar, abotoar ou escrever; e desenvolvimento pobre no controle 
da	musculatura	oral,	observado	nas	dificuldades	da	pronúncia	e	deglutição	(Alves,	2011).

É necessário compreender o desenvolvimento motor, bem como todas as suas 
especificitudes	 para	 promover	 de	 forma	 adequada	 uma	maior	 e	melhor	 funcionalidade	 nos	
indivíduos dispraxicos.

DESENVOLVIMENTO MOTOR
 
Desenvolvimento	é	definido	como	um	processo	contínuo de mudanças na capacidade 

funcional,	está	relacionado	com	a	idade	e	envolve	mudanças	sequenciais	de	maneira	irreversível	
e ordenada (HAYWOORD e GETCHELL, 2001).

O	desenvolvimento	caracteriza-se	por	uma	sequência	fixa	de	mudanças	morfológicas	
e	funcionais	no	organismo	que,	ocorrem	em	diferentes	velocidades,	variando	de	indivíduo	para	
indivíduo (ECKERT,1993),

O	termo	desenvolvimento	motor	é	utilizado	quando	nos	referimos	ao	desenvolvimento	
do movimento.

Para Go Tani et al (1988), desenvolvimento motor é um processo ordenado e 
sequencial	para	todos	os	indivíduos,	variando	apenas	na	velocidade	que	este	processo	ocorre.	
O	desenvolvimento	motor	está	 intrinsecamente	relacionado	às	áreas	cognitivas	e	afetivas	do	
comportamento	humano,	sendo	influenciado	por	muitos	fatores.

O desenvolvimento do movimento (motor) ocorre ao longo de um período, a 
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partir	 das	 tarefas	 desempenhadas	 pelo	 individuo	 no	 ambiente	 a	 qual	 foi	 inserido,	 partindo	
dos	movimentos	simples	para	os	mais	complexos.	É	através	do	movimento	que	a	criança	irá	
demonstrar	suas	insatisfações	e	alegrias	(FONSECA,	1998)

 Segundo Gallahue e Ozmun (2003), o método mais popular para medir o 
desenvolvimento é	 a	 classificação	 pela	 idade	 cronológica,	 que	 é	 de	 uso	 universal	 e	 sua	
classificação ocorre por meio de estágios:

•• De	zero	a	um	ano,	fase	dos	movimentos	reflexos,	decodificação	e	codificação	de	
informações.

•• De	um	a	dois	anos,	fase	de	movimentos	rudimentares,	período	de	inibição	de	
reflexos	e	pré-controle.

•• De	dois	a	sete	anos,	fase	de	movimentos	fundamentais,	é	dividida	em	estágio	
inicial	(de	dois	a	três	anos)	que	é	o	início	das	habilidades	motoras;	estágio	elementar	(de	quatro	a	
cinco	anos)	onde	acontece	um	controle	maior	da	coordenação	e	dos	movimentos	fundamentais;	
estágio maduro (de seis a sete anos) a criança atinge um maior desempenho com movimentos 
coordenados e controlados.

Dos	sete	até	a	fase	da	adolescência,	fase	de	movimentos	especializados,	dividido	
em estágio transitório (dos sete aos dez anos) com a combinação e aplicação de habilidades 
motoras	fundamentais	ao	desempenho	de	habilidades	especializadas;	estágio	de	aplicação	(dos	
onze	aos	 treze	anos)	refinamento	e	uso	de	habilidades	mais	complexas	em	jogos	e	esportes;	
estágio	de	utilização	permanente	(dos	quatorze	anos	e	acima)	que	representa	a	cume	de	todos	
os	estágios	e	fases	precedentes.

De	 acordo	 com	 Holle	 (1979),	 a	 criança	 que	 tem	 um	 desenvolvimento	 normal	
aprende a engatinhar, andar e correr nos seus primeiros anos de vida e isto servirá de base para 
o	desenvolvimento	de	inúmeras	habilidades	que	a	criança	necessitará	ao	longo	da	vida,	seja	
para compartilhar das brincadeiras ou para o desempenho de sua própria vida diária

Quando	 ocorrem	 transtornos	 e/ou	 interrupções	 que	 interferem	 nas	 fases	 do	
desenvolvimento, como em portadores das praxias, este desenvolvimento torna-se atípico, 
como veremos a seguir. 

DESENVOLVIMENTO MOTOR ATÍPICO

Nas	primeiras	fases	da	infância,	o	dispraxico	geralmente	tem	um	desenvolvimento	
normal.

	Segundo	Alves	 (2011)	à	medida	que	o cérebro da criança se desenvolve, ela se 
torna	mais	capaz	de	aprender	a	sentar,	engatinhar,	andar	e	falar	as	primeiras	palavras.	Muitas	
crianças	dispráxicas	não	apresentam	dificuldades	nas	fases	iniciais	do	desenvolvimento,	mas	à 
medida	que	vão	crescendo e exigindo mais a participação de certas áreas do cérebro, vão tendo 
dificuldades	em	executar	atividades.	Estas	são	tarefas	que	normalmente	podem	ser	realizadas	



Revista Caminhos, Online “Humanidades”, Rio do Sul, a.5 (n. 11), p. 9-21, abr./jun. 2014.16

“sem	pensar”,	mas	apresentam	dificuldades	incomuns	para	alguém	com	sintomas	de	dispraxia.
Há	 padrões	 no	 desenvolvimento	 infantil,	 onde	 em	 cada	 idade	 a	 criança	 executa	

certos	movimentos.	Quando	a	criança	sai	deste	padrão	apresenta	uma	anormalidade	que	pode	ser	
decorrente	de	uma	má	formação	biológica	ou	psicológica,	desta	forma	ela	se	difere	mostrando	
um desenvolvimento atípico (HOLLE, 1979).

Para	 Fernandes	 (2011)	 quando	 no	 processo	 do	 desenvolvimento	 infantil,	 não	
ocorre o movimento preciso esperado para idade correspondente, há um atraso no nível do 
seu	desenvolvimento,	atraso	este,	que	acarretará	dificuldade	para	a	criança	no	seu	ambiente,	
sendo	 escolar	 e/ou	 familiar.	 Esta	 dificuldade	 poderá	 fazer	 com	que	 a	 criança	 se	 torne	mais	
introspectiva,	 com	vergonha	da	 sua	 limitação,	 sofra	hostilizações	de	 seus	pares	 e	por	 conta	
disso,	vai	diminuindo	sua	interação	e	relações	sociais.

Todas	estas	questões	que	permeiam	o	desenvolvimento	infantil,	muitas	vezes	fazem	
com	que	a	criança	passe	a	apresentar	um	baixo	rendimento	escolar,	situação	esta,	que	pode	ser	
amenizada	com	uma	intervenção	adequada	da	escola,	mais	especificamente	do	Educador	Físico.

O PAPEL DO EDUCADOR FÍSICO

Conforme	se	viu	ao	longo	deste	trabalho,	o	desenvolvimento	motor	sofre	influência,	
do	meio	social	e	biológico,	podendo	sofrer	alterações	durante	seu	processo.	Desta	forma,	pode-
se	afirmar	que	a	escola	é	um	dos	locais	propiciadores	para	o	desenvolvimento	motor	da	criança.	
(OLIVEIRA, 2001).

Não	é	incomum	fazermos	uma	separação	na	escola	dos	conteúdos	a	serem	tratados	
na Educação Física	 e	 dos	 os	 conteúdos	 a	 serem	 aprendidos	 em	 sala	 de	 aula,	 enquanto	 os	
primeiros darão conta do corpo, o segundo dará conta da mente.	Esta	ideia	equivocada,	muitas	
vezes	faz	com	que	o	desenvolvimento	da	criança	seja	fragmentado.	(FREIRE,	1997).		

O	desenvolvimento	e	controle	motor	possibilitam	à	criança	construção	de	noções	
básicas para o seu desenvolvimento intelectual. A Educação Física, através do Educador Físico 
adquire	um	papel	fundamental	neste	processo	de	desenvolvimento	à	medida	em	que	é capaz de  
criar	um	ambiente	adequado	para	a	criança,	resultando	numa	grande	auxiliar	e	propiciadora	do	
desenvolvimento humano (ROSA NETO, 1996).

Segundo Gonçalves (2010), a utilização dos movimentos na Educação Física, pode 
beneficiar	a	assimilação	e	acomodação	dos	processos	pedagógicos	aos	quais	a	crianças	será	
exposta na sala de aula. As aulas de Educação Física	podem	ser	uma	fonte	de	prazer,	aliando	o	
lúdico a aprendizagem. 

Segundo Rosa Neto (1996), o movimentar-se na Educação Física tem uma grande 
importância biológica, psicológica, social e cultural, na vida do educando, pois é através da 
execução	dos	movimentos	que	ele	 interage	com	o	meio	no	qual	está	 inserido,	relacionando-
se com os outros, apreendendo sobre ele mesmo, seus limites, capacidades e solucionando 
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problemas. 
Para Arribas (2002) a Educação Física nos primeiros anos escolares deve estar 

voltada	para	um	enriquecimento	do	gesto	motor.	A	utilização	do	movimento	de	forma	lúdica	e	
a apropriação do ambiente deve	criar	desafios	e	possibilitar	desequilíbrios,	seria	uma	forma	de	
trabalhar com a criança possibilitando seu desenvolvimento sem perder o prazer em executar o 
movimento. 

A	Educação	Física	 consegue	 incluir	 diversas	 práticas	 corporais,	 que	 segundo	os	
Parâmetros	Curriculares	Nacionais	(BRASIL,	1997)	trazem	inúmeros	benefícios	para	os	alunos	
com algum tipo de necessidade especial, como é o caso do dispraxico. O Educador Físico 
consegue trabalhar no	desenvolvimento	das	capacidades	perceptivas,	afetivas,	de	integração	e	
inserção social.

Para Missume e Pollock (2011) o Educador Físico deve seguir algumas diretrizes a 
fim	de	possibilitar	um	melhor	e	maior	aproveitamento	por	portador	de	disprexia	na	Educação	
Física: 

1. Dividir	a	atividade	física	em	partes	menores.
2. Selecionar	atividades	que	assegurem	sucesso	para	a	criança	em	pelo	menos	50%	

do tempo.
3. Tentar	 incorporar	 atividades	 que	 requeiram	 resposta	 coordenada	 Encoraje	

também	a	criança	para	que	desenvolva	habilidade	de	ambidestras.	
4. Manter	o	ambiente	o	mais	previsível	possível	quando	for	ensinar	uma	habilidade	

nova.	Introduza	mudanças	gradualmente,	e	depois	que	cada	parte	tenha	sido	dominada.
5. Fazer	com	que	a	participação	seja	o	maior	objetivo.	Encoraje	a	criança	a	competir	

consigo mesma e não com os outros.
6. Permitir	que	a	criança	assuma	papéis	de	liderança	nas	atividades	de	Educação	

Física	 (ex.:	 capitão	 de	 equipe,	 árbitro)	 para	 encorajar	 o	 desenvolvimento	 de	 habilidades	 de	
organização e direção.

7. Modificar	o	equipamento	para	reduzir	o	risco	de	lesões	em	crianças	que	estão	
aprendendo uma habilidade nova. Por exemplo, bolas mais leves, de espuma e borracha com 
tamanhos	graduados,	ou	balões,	podem	ser	usados	para	desenvolver	habilidade	de	agarrar	e	
arremessar.

8. Quando possível, guiar passo-a-passo para ajudar a criança a ter a noção do 
movimento.	Falar	alto	quando	estiver	ensinando	uma	nova	habilidade,	descrevendo	cada	passo	
claramente.

9. Focar na compreensão do objetivo e das regras dos vários esportes e jogos. Quando 
a	criança	entende	claramente	o	que	ela	precisa	fazer,	fica	mais	fácil	planejar	o	movimento.

10. Fazer	 comentários	 encorajadores	 e	 positivos	 sempre	 que	 possível.	 Se	 estiver	
dando	instruções,	descreva	as	mudanças	nos	movimentos	de	maneira	clara	especifica.

Na elaboração de suas aulas, o Educador Físico deverá contemplar alunos com 
e sem necessidades especiais, deve ter como objetivo propiciar o desenvolvimento motor e 
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físico	do	aluno,	o	desenvolvimento	de	padrões	fundamentais	de	movimento	e	a	aquisição	de	
habilidades	específicas.	As	atividades	motoras	devem	ser	desenvolvidas	num	crescente,	que	ele	
possa	desenvolver	suas	habilidades	físicas,	mentais	e	sociais,	tornando-se	um	ser	mais	completo	
(LOPES, VALDES, 2003).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A	falta	de	conhecimento	pode	vir	a	acarretar	diagnósticos	e	tratamentos	tardios.	Em	
virtude	disso,	a	importância	de	se	continuar	a	pesquisar	sobre	o	tema.	

É de	suma	importância	aprender	a	lidar	com	as	diferenças,	compreender	e	aprender	
frente	uma	dificuldade,	neste	trabalho	exposto	a	falta	de	desenvolvimento	motor.	É	fundamental	
que	os	educadores	físicos	possam	possibilitar	nas	suas	aulas	de	Educação Física uma melhor 
qualidade	de	vida,	independente	da	condição	em	que	o	“aluno”	se	apresenta.	

Cabe ao Educador Físico	adotar	métodos	eficazes	a	partir	de	um	contexto,	trabalhando	
a	dificuldade	de	cada	educando.	O	Educador	deverá	estar	apto,	para	perceber	a	dificuldade	do	
educando.	Desta	forma,	deverá	traçar	metas	e	desenvolver	atividades	especificas	em	cada	caso,	
estas	deverão	suprir	toda	e	qualquer	necessidade,	o	pelo	menos	amenizar	tal	transtorno.	

É preciso traçar	metas	eficazes	visando	deixar	o	portador	da	apraxia	motivado	frente	
as suas necessidades, ou seja, tudo deverá acontecer no tempo certo, a partir da necessidade de 
cada individuo. Encoraja a criança é o melhor método para conseguir o objetivo almejado. 

O incentivo do educador é um ato de responsabilidade social, pois todo educador 
deverá estar capacitado para inserir o aluno com necessidade especial no contexto escolar.

Cabe	também	a	sociedade	gerar	condições	necessárias	para	habilitar	os	profissionais	
da área de Educação Física.	Estas	condições	perpassam	pelo	 reconhecimento,	valorização	e	
formação	acadêmica.

A Educação Física tem um papel muito importante no desenvolvimento do corpo 
e da mente, de crianças e jovens. Segundo palavras antigas do poeta Juvenal “Mens Sana in 
Corpore Sano”	 que	 significa	 “Mente	 sã	 em	Corpo	 são”,	 é um dos propósitos do Educador 
Físico,	trabalhar	o	corpo	e	a	mente,	para	que	o	indivíduo	seja	mais	feliz	e	saudável.

É importante a escola estar preparada para lidar com aluno com necessidades 
especiais, não só o	transtorno	mencionado	ao	longo	desta	pesquisa.	O	ambiente	escolar	deve	ser	
um	lugar	onde	palavra	preconceito	deva	ser	quebrada,	que	a	educação	e	conhecimento	devam	
estar	unidos	com	o	respeito	a	todas	as	dificuldades,	pois	a	cada	desafio	que	Educador	propõem	
para	os	educando	será	uma	ponte	entre	o	saber	e	o	descobrimento,	deste	modo	enriquecendo	
ainda mais a vida deste aluno. 

O	 aluno	 com	TDC	 terá	 como	 desafio	 a	 busca	 pelo	movimento,	 por	 conta	 desta	
limitação a cada descoberta abrirá a porta de uma nova realização. 

Desta	forma,	esta	limitação	caso	não	seja	trabalhada	pode	acarretar	em	uma	vida	de	
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insucesso ou discriminação. Deste modo, o Educador Físico tem uma grande responsabilidade, 
não só na vida escolar deste aluno, mais no seu desenvolvimento, emocional, cognitivo, 
biológico e social.

Para	finalizar,	é	fundamental,	a	conscientização	das	escolas	de	que	o	profissional	de	
Educação Física e as suas aulas, são tão importantes como as demais disciplinas da escola. O 
profissional	precisa	ser	qualificado	e	suas	aulas	valorizadas,	pois	como	se	viu	ao	longo	da	pesquisa	
o papel do Educador Físico	é	de	fundamental	importância	não	só	para	o	desenvolvimento	dos	
alunos	que	tem	dispraxia,	mas	para	todos	os	demais.

A	maior	garantia	para	o	sucesso	é	a	união	entre	pais,	professores	e	escola,	tendo	um	
só objetivo: o desenvolvimento de seus alunos.
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RESUMO
A	 aprendizagem	 é	 a	 capacidade	 que	 o	 indivíduo	 possui	 de	 aprender	 novos	 conhecimentos.	 O	 processo	 de	
aprendizagem	 é	 dinâmico,	 ativo	 e	 global,	 uma	 vez	 que	 possibilita	 a	 troca	 de	 informações.	 Para	 compreender	
melhor	estas	noções,	justifica-se	uma	abordagem	conceitual	da	aprendizagem	organizacional,	perguntando	pelas	
suas	inter-relações	com	outros	âmbitos	de	conhecimento,	tais	como	a	aprendizagem	nas	organizações,	a	dimensão	
da	aprendizagem	enquanto	cultura,	a	gestão	do	conhecimento,	os	sistemas	de	informações,	as	competências	e	a	
inovação.	Conclui-se	que	ainda	vive-se	numa	sociedade	mais	orientada	para	o	controle	do	que	para	a	aprendizagem.	
Justamente por isso, essa aprendizagem não pode ser relegada às vontades individuais ou ao acaso, mas deve ser 
fomentada	pela	incorporação	de	disciplinas	que	visem	ao	seu	florescimento.

Palavras-chave: Aprendizagem Organizacional. Aprendizagem Individual. Conhecimento.

ABSTRACT
The	process	 of	 learning	 is	 the	 capacity	 an	 individual	 has	 to	 learn	new	knowledge.	The	process	 of	 learning	 is	
dynamic,	active	and	global		since	it	propitiates	the	exchange	of	information.	To	better	understand	these	notions,	a	
conceptual	approach	to	organizational	learning	is	justified,	which	asks	about	its	inter-relations	with	other	areas	of	
knowledge,	such	as	the	process	of	learning	in	organizations,	the	dimension	of	learning	as	culture,	the	management	
of	knowledge,	the	systems	of	information,	competencies	and	innovation.	The	conclusion	is	that	we	still	live	in	a	
society	that	is	more	oriented	toward	control	than	to	learning.	Specifically	because	of	this,	this	learning	cannot	be	
relegated	to	individual	desires	or	to	chance,	but	should	be	fomented	through	the	incorporation	of	disciplines	which	
work	toward	its	flowering.

Keywords: Organizational Learning. Individual Learning.  Knowledge.

INTRODUÇÃO

A aprendizagem é um processo ao mesmo tempo individual e coletivo. Ela diz 
respeito, por um lado, às competências do indivíduo de superar a sua condição atual, com a 
construção de novas competências e conhecimentos; por outro lado, a aprendizagem é também 
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algo	que	compete	à	coletividade.	Assim,	a	mera	soma	das	individualidades	não	corresponde	ao	
todo,	como	já	foi	determinado	pela	teoria	sistêmica.

A	 aprendizagem	 é	 a	 capacidade	 que	 o	 indivíduo	 possui	 de	 aprender	 novos	
conhecimentos.	 O	 processo	 de	 aprendizagem	 é	 dinâmico,	 ativo	 e	 global,	 uma	 vez	 que	
possibilita	a	troca	de	informações.	Vários	modelos	se	propõem	a	analisar	a	dimensão	individual	
do	 processo	 de	 aprendizagem.	 Desde	 o	 início,	 os	 pesquisadores	 que	 atuam	 com	 base	 na	
concepção da socialização da aprendizagem individual, abordam o dilema existente entre 
aprendizagem	individual	e	organizacional.	As	pesquisas	evidenciam	uma	ênfase	profunda	no	
papel da aprendizagem individual na aprendizagem organizacional. O sistema da aprendizagem 
organizacional depende completamente da aprendizagem individual, mantendo-se diretamente 
ligado ao conhecimento compartilhado por todos os membros da organização.

Para	 compreender	 melhor	 estas	 noções,	 justifica-se	 uma	 abordagem	 conceitual	
da	 aprendizagem	 organizacional,	 perguntando	 pelas	 suas	 inter-relações	 com	 outros	 âmbitos	
de	conhecimento,	 tais	como	a	aprendizagem	nas	organizações,	a	dimensão	da	aprendizagem	
enquanto	cultura,	a	gestão	do	conhecimento,	os	sistemas	de	informações,	as	competências	e	a	
inovação.

APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL: CONCEITUAÇÃO

De acordo com Probst, Raub e Ropmhardt (2002, p. 30) a aprendizagem 
organizacional pode ser assim conceituada: “[...] consiste em mudança na base de conhecimento 
da	organização,	na	criação	de	estruturas	coletivas	de	referência	e	no	crescimento	da	competência	
da organização para agir e resolver problemas”.

Já	Fleury	e	Fleury	(1997,	p.	19)	sustentam	que	a	“aprendizagem	é	um	processo	de	
mudança,	resultante	de	prática	ou	experiência	anterior,	que	pode	vir,	ou	não,	a	manifestar-se	em	
uma mudança perceptível de comportamento”.

A aprendizagem, em consonância com o magistério de Cabral e Nick (2004 p. 27), 
consistem	no	“processo	de	 transformação	 relativamente	permanente	do	 comportamento,	 em	
resultado	do	desempenho	prático	ou	experiência	de	certas	tarefas	específicas”.

Cabral e Nick (2004, p. 27 e 28) apresentam ainda diversas teorias da aprendizagem 
desenvolvidas	na	área	da	Psicologia,	entre	as	quais	cabe	destacar	as	seguintes:

Teoria de aprendizagem cognitiva: essa teoria postula os processos cerebrais 
como variáveis intervenientes, uma estrutura cognitiva para o que é aprendido e a 
aprendizagem como resultado de uma reestruturação do modo individual de perceber. 
Portanto,	opõe-se	às	teorias	de	estímulo-resposta	que	enfatizam	as	respostas	reforçadas	
e evitam o uso de construtos cognitivos centrais como conceitos explicativos.
Teoria da aprendizagem intencional: modelo teórico baseado no princípio da 
motivação propositada (intencionalidade) da aprendizagem. Essa teoria se revestiu 
de	 um	 caráter	 intersistemas,	 na	 medida	 em	 que	 foi	 influenciada	 pelos	 princípios	
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gestaltistas, por certos conceitos psicanalíticos, pelo instintivismo e pelo conceito de 
processo mediatório. Para o criador dessa teoria, a aprendizagem consiste em um 
esforço	para	atingir	um	objetivo,	sendo	que	o	que	se	aprende	é	uma	série	de	sinais	ou	
expectativas,	em	que	o	indivíduo	percebe	a	natureza	da	situação	e	reage	em	função	ou	
de	acordo	com	essas	percepções.
Teoria	 da	 atitude	 de	 aprendizagem:	 modelo	 desenvolvido	 por	 Harry	 F.	 Harlow,	
a	que	deu	o	nome	de	 learning set theory,	 segundo	o	qual	o	que	um	indivíduo	 tem	
de aprender é um princípio de relação e não uma série de estímulos e respostas. O 
meio	ambiente	adquire	o	status	de	força	motivadora	primária	do	comportamento	e	o	
impulso	de	curiosidade	exploratória	é	mais	forte	do	que	qualquer	impulso	biológico.	
Dessa	 forma,	 a	 aprendizagem	 consiste	 no	 resultado	 de	 uma	 disposição	 ativa	 para	
solucionar	problemas,	não	de	uma	aquisição	passiva	de	aptidões	práticas.

Face	 ao	 exposto,	 observa-se	 uma	 diversidade	 conceitual	 que	 circunda	 a	 noção	
de aprendizagem organizacional. E, em virtude disso, urge a realização de abordagens 
teórico-conceituais	 que	 delimitem	 esta	 definição,	 viabilizando	 a	 sua	 posterior	 incorporação	
nas metodologias de ensino e aprendizagem relacionadas ao tema. Diante da multiplicidade 
de teorias sobre a aprendizagem, onde se situa a aprendizagem organizacional? Qual a sua 
relevância	e	contribuição	para	a	gestão	do	conhecimento	e	quais	os	elementos	que	a	podem	
viabilizar?

APRENDIZAGEM INDIVIDUAL E ORGANIZACIONAL

O conceito de aprendizagem organizacional, no entender de Ruas et al. (2005), pode 
ser compreendido a partir de diversas perspectivas, encontrando seu maior desenvolvimento 
no campo da psicologia ao longo de sua história evolutiva. A aplicação da aprendizagem em 
nível	 organizacional	 foi	 condicionada,	mormente,	 como	 uma	 coletividade	 da	 aprendizagem	
organizacional, do treinamento e do desenvolvimento. O processo de aprendizagem individual 
exerce	um	impacto	significativo	no	conceito	e	nas	práticas	de	aprendizagem	organizacional,	
pois essa se inicia a partir dos indivíduos.

Ruas et al. (2005, p. 27) assim conceituam a aprendizagem organizacional:

[...] é um processo contínuo de apropriação e geração de novos conhecimentos nos 
níveis	individual,	grupal	e	organizacional,	envolvendo	todas	as	formas	de	aprendizagem	
–	formais	e	informais	–	no	contexto	organizacional,	alicerçado	em	uma	dinâmica	de	
reflexão	 e	 ação	 sobre	 as	 situações-problema	 e	 voltado	 para	 o	 desenvolvimento	 de	
competências gerenciais.

Nesse	 sentido,	Argyris	 e	Schön	 (1996	apud	RUAS	et	 al.,	 2005)	 afirmam	que	as	
organizações	 não	 se	 constituem	 simplesmente	 como	 coleções	 de	 indivíduos,	 embora	 não	
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existam	organizações	sem	essas	coleções.	Do	mesmo	modo,	a	aprendizagem	organizacional	
não	é	simplesmente	aprendizagem	individual,	ainda	que	se	reconheça	que	o	aprendizado	nas	
organizações	somente	é	viável	por	meio	da	experiência	e	da	ação	dos	indivíduos.

Argyris	 e	 Schön	 (1978	 apud	 CARBONE,	 2005)	 sustentam	 que	 no	 âmbito	 das	
organizações	a	aprendizagem	pode	ser	entendida	basicamente	como	a	solução	de	problemas,	
envolvendo mudanças rotineiras e mudanças estruturais.

O	 fluxo	 principal	 desse	 foco	 da	 aprendizagem	 organizacional	 é	 considerar	 os	
indivíduos	como	agentes	para	as	organizações	de	aprendizagem	(RUAS	et	al.,	2005).

De acordo com Ruas et al. (2005, p. 18):

A	 aprendizagem	 organizacional	 ocorre	 na	 medida	 em	 que	 os	 integrantes	 da	
organização experienciam uma situação problemática e a investigam empregando 
um	olhar	 organizacional,	 conseguindo	 identificar	 as	 lacunas	 entre	 o	 esperado	 e	 os	
resultados	 de	 suas	 ações	 presentes.	A	 partir	 disso,	 respondem	 a	 este	 fato	 com	 um	
processo	de	pensamento	e	ações	que	os	levam	a	modificar	seus	modelos	mentais	em	
relação	à	compreensão	dos	fenômenos	organizacionais	e	reestruturar	suas	atividades	
de	forma	a	alcançar	os	resultados	previamente	esperados.

Fleury	e	Fleury	(1997)	também	abordam	a	relação	entre	aprendizagem	individual	
e aprendizagem organizacional. O processo de aprendizagem de uma organização não somente 
envolve	novos	mapas	cognitivos,	que	possibilitam	compreender	melhor	o	que	está	ocorrendo	
em	seu	ambiente	externo	e	interno,	como	também	a	definição	de	novos	comportamentos,	que	
evidenciam	a	efetividade	do	aprendizado	individual.

As	 organizações,	 ainda	 que	 não	 possuam	 cérebros,	 têm	 sistemas	 cognitivos	 e	
memória. Elas desenvolvem rotinas, ou seja, procedimentos relativamente padronizados, com 
o	fim	de	 lidar	com	problemas	 internos	e	externos.	Estas	 rotinas	vão	sendo	 incorporadas,	de	
maneira explícita, ou inconsciente, na memória organizacional. A mudança comportamental, na 
realidade,	não	constitui	o	único	indicador	de	que	a	aprendizagem	aconteceu,	mas	a	possibilidade	
de este conhecimento poder ser recuperado pelos membros da organização (FLEURY; FLEURY, 
1997).

Nesse	 sentido,	um	conceito	 simples	de	organizações	que	aprendem	 foi	proposto	
por	Garvin	(1993	apud	FLEURY;	FLEURY,	1997),	como	o	de	organizações	capacitadas	para	
criar,	adquirir	e	transferir	conhecimentos	e	para	modificar	seus	comportamentos	com	o	fim	de	
possibilitar	a	reflexão	sobre	estes	novos	conhecimentos	e	insights.

Todavia,	segundo	Fleury	e	Fleury	(1997),	embora	o	conceito	seja	simples,	difícil	é	
operacionalizá-lo no dia-a-dia da organização. Como uma organização, seja ela uma empresa, 
uma universidade, um hospital, pode desenvolver uma dinâmica constante e permanente de 
aprendizagem e mudança?

Outra	 importante	 linha	 de	 pesquisa	 acerca	 da	 aprendizagem	 organizacional	
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investiga	a	empresa	como	um	sistema	de	aprendizagem,	ou	seja,	um	processo	através	do	qual	
as	organizações	entendem	e	gerenciam	suas	experiências.	Sob	essa	perspectiva,	as	organizações	
são	percebidas	como	capazes	de	processar	a	informação	e	de	adquirir,	interpretar	e	distribuir	
informações	pela	organização.	A	finalidade	consiste	em	aumentar	sua	habilidade	de	procurar,	
codificar,	distribuir	e	interpretar	a	informação	externa,	isto	é,	fazer	com	que	a	organização	eleve	
sua capacidade de absorção (RUAS et al., 2005, p. 19). 

Em	outros	termos,	pode-se	concluir	que	a	aprendizagem	organizacional	não	limita-
se	a	momentos	específicos	de	aprendizagem,	mas	deve	continuamente	integrar	o	cotidiano	da	
organização. Ela é, ou pelo menos deveria ser, parte da cultura da organização.

A DIMENSÃO CULTURAL DAS ORGANIZAÇÕES

Ainda	conforme	Ruas	et	al.	(2005,	p.	21),	na	literatura	relacionada	à	aprendizagem	
organizacional,	há	também	um	enfoque	direcionado	para	a	perspectiva	cultural	da	organização.	
A	cultura	é	apresentada	como	um	mecanismo	de	construção	de	significados,	responsável	por	
guiar	e	formar	os	valores,	comportamentos	e	atitudes	dos	funcionários.	É	com	base	nos	valores	
que	os	comportamentos	são	guiados,	sendo	que	a	cultura	de	uma	organização	impõe	coerência,	
ordem	e	significado,	além	de	permitir	a	institucionalização	de	uma	estrutura	tendo	em	vista	a	
construção	de	sentidos	de	modo	a	facilitar	a	interpretação	de	eventos	pouco	conhecidos.

A construção do processo de aprendizagem organizacional se dá socialmente à 
medida	que	um	indivíduo	interage	com	o	ambiente	do	qual	participa	na	criação	da	realidade,	
sendo	 compreendido	 como	 um	 agente	 ativo	 e	 construtor	 da	 realidade	 na	 qual	 se	 encontra	
inserido,	da	mesma	maneira	que	a	realidade	organizacional	também	é	socialmente	construída.	
A	 função	 dos	 indivíduos	 como	 aprendizes	 consiste	 em	 construir	 significados,	 adquirindo	 e	
influenciando	os	processos	de	 aprendizagem	e	o	desenvolvimento	do	 conhecimento	 em	sua	
trajetória de participação (RUAS et al., 2005, p. 21).

Numa perspectiva mais recente, a aprendizagem organizacional tem sido vista como 
a	busca	para	assegurar	e	desenvolver	condições	de	competitividade,	produtividade	e	inovação	
em	condições	tecnológicas	e	de	mercado	incertas.	E	muitas	empresas	têm	procurado	estabelecer	
percursos	por	meio	dos	quais	as	mesmas	concebem	e	organizam	conhecimento	e	rotinas	em	suas	
atividades	e	em	sua	cultura,	além	de	adaptarem	e	desenvolverem	eficácia	organizacional	por	
intermédio do desenvolvimento e aproveitamento das diversas competências de seus recursos 
humanos (RUAS et al., 2005, p. 16).

APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL E GESTÃO DO CONHECIMENTO

Ademais,	 também	 o	 que	 se	 tem	 constatado	 é	 que	 boa	 parte	 da	 literatura	 de	
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aprendizagem	 organizacional	 e	 das	 organizações	 de	 aprendizagem	 não	 esclarece	 o	 que	 os	
autores	e	pesquisadores	entendem	por	conhecimento,	embora	seja	comum	a	declaração	de	que	
o propósito central da aprendizagem organizacional reside na produção do conhecimento. 

Nesse	sentido,	Carbone	(2005)	afirma	que	a	aprendizagem	representa	um	processo	
que	modifica	o	status	do	conhecimento,	dos	indivíduos	ou	de	organizações,	de	formas	diversas,	
tais como: alteração de crenças existentes, adoção de novas crenças, abandono de crenças 
anteriormente	tidas	como	verdadeiras,	mudança	do	grau	de	confiança	que	as	pessoas	têm	em	
determinada crença ou conjunto de crenças no contexto organizacional. Portanto, aprendizagem 
e	conhecimento	são	dois	temas	intimamente	ligados,	pois	é	através	da	aprendizagem	que	se	dá	
a criação do conhecimento.

Para	Probst,	Raub	e	Ropmhardt	(2002),	a	diferença	central	existente	entre	a	gestão	
do	conhecimento	e	a	aprendizagem	organizacional	é	que	a	primeira	compreende	um	processo	
ativo e diretivo. A aprendizagem organizacional é o nome atribuído a mudanças na base de 
conhecimento	da	organização,	enquanto	que	a	gestão	do	conhecimento	envolve	uma	intervenção	
deliberada.	Ademais,	a	gestão	do	conhecimento	é	um	conjunto	integrado	de	intervenções	que	
aproveitam	as	oportunidades	para	dar	forma	à	base	de	conhecimento.

As	 empresas	 devem	 desenvolver	 seu	 conhecimento	 de	 forma	 objetiva	 e	 não	
devem deixar desenvolver-se ao acaso. O escopo e a estrutura da base do conhecimento da 
organização	modificam-se	como	consequência	do	aprendizado	organizacional.	É	inútil	que	os	
administradores	acumulem	conhecimento	de	forma	desordenada,	mas	eles	devem	ter	em	vista	
a	finalidade	de	garantir	o	uso	e	o	desenvolvimento	de	habilidades	e	de	conhecimento	que	sejam	
relevantes	para	os	objetivos	da	organização.	O	conhecimento	não	é	o	mesmo	que	cognição	e	
ele	precisa	demonstrar	sua	utilidade	em	aplicações	práticas	(PROBST;	RAUB;	ROPMHARDT,	
2002).

A compreensão da aprendizagem organizacional e sua conexão com a geração de 
conhecimento	 organizacional	 encontra-se	 ainda	 pouco	 clara.	 Esse	 problema	 foi	 identificado	
por	Nonaka	e	Takeuchi	(1997	apud	RUAS	et	al.,	2005),	ao	afirmarem	que	nas	 teorias	sobre	
aprendizagem	organizacional	falta	a	visão	de	que	o	desenvolvimento	do	conhecimento	constitui	
aprendizagem.	Não	obstante,	essas	teorias	concentram	seu	foco	na	aprendizagem	individual,	
deixando de contemplar ou desenvolver uma visão inclusiva de aprendizagem num nível 
organizacional.

SISTEMA ABERTO DE INFORMAÇÕES E APRENDIZAGEM 
ORGANIZACIONAL

Segundo Gephart (1996 apud RUAS et al., 2005), a essência de uma organização de 
aprendizagem	é	um	sistema	aberto	de	informação	e	conhecimento	e	isso	deveria	ser	abordado	
como	um	tema	central	dentro	das	organizações.
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Nonaka	e	Takeichu	(1997	apud	RUAS	et	al.,	2005)	defendem	que	a	chave	para	as	
organizações	obterem	mais	conhecimento	consiste	na	 transformação	do	conhecimento	 tácito	
em	explícito,	sendo	que	grande	parte	do	conhecimento	é	criada	por	gerentes	 intermediários.	
Essa	exigência	para	converter	conhecimento	tácito	em	explícito	tem	sido	uma	visão	forte	da	
atual teoria de aprendizagem. Tal abordagem tem sido discutida como sendo um processo 
organizacional	essencial,	discutindo-se	como	é	possível	realizar	a	transferência	do	conhecimento	
individual para a organização e como esse conhecimento pode ser empregado pela organização.

Sob essa perspectiva associada ao conhecimento, a aprendizagem organizacional 
pode ser entendida como um processo de mudança no estado do conhecimento, implicando sua 
aquisição,	disseminação,	refinamento,	criação	e	implementação.	Também	pode	ser	entendida	
como	a	habilidade	para	adquirir	 informação	diversa	e	compartilhar	entendimento	comum	de	
forma	que	este	conhecimento	possa	ser	explorado.	Além	disso,	a	aprendizagem	organizacional	
pode ser compreendida como uma habilidade para desenvolver insights e conhecimento, 
efetuado	associações	entre	passado	e	atividades	futuras.

Em	parte,	o	conhecimento	organizacional	é	armazenado	nos	indivíduos	na	forma	de	
experiência,	habilidades	e	competências,	e,	em	parte,	na	organização,	na	forma	de	documentos,	
registros,	regras,	regulamentos	e	padrões.	Uma	parcela	do	conhecimento	entre	uma	organização	
e os indivíduos é complementar e parte incongruente em virtude do sistema de crenças de cada 
um.

Com base nesse entendimento, a aprendizagem organizacional em seu nível mais 
básico	recorre	à	aquisição	de	compreensão,	experiência,	técnicas	e	práticas	que	são,	em	certo	
grau, novas para a organização (RUAS et al., 2005). A aprendizagem desse tipo se torna em 
novos	pensamentos	 e	 ações,	mudanças	de	 comportamento	 e	modelos	mentais	 subjacentes	 e	
no redesenho de práticas organizacionais. O sucesso da aprendizagem organizacional depende 
diretamente	da	capacidade	da	organização	de	ver	as	coisas	de	modos	diferentes,	obter	novos	
insights	e	compreensões,	além	de	adotar	novos	padrões	de	comportamento.

A	 aquisição	 de	 conhecimento	 está	 diretamente	 relacionada	 ao	 processo	 de	
aprendizagem,	sendo	mais	amplo	e	mais	profundo	do	que	a	simples	acumulação	de	dados	e	
informações.	A	 aprendizagem	pressupõe	 uma	 tensão	 entre	 o	 novo	 e	 o	 velho	 conhecimento,	
além	da	transformação	do	conhecimento	presente	na	memória	de	um	indivíduo.	Esse	contexto	
de	 aprendizagem	 acontece	 quando	 conceitos,	 estruturas	 e	 capacidades	 são	 criados,	 ou	 se	
desenvolvem	à	luz	do	conhecimento	que	é	novo	ao	indivíduo	(RUAS	et	al.,	2005).

Levar	 em	conta	 a	 relação	 entre	 conhecimento	 e	 aprendizagem	 também	significa	
salientar	 os	 tipos	 diferentes	 de	 conhecimento	 fundamentais	 nas	 situações	 de	 trabalho	 assim	
como a diversidade de tipos e níveis de aprendizagem. E como conhecimento e aprendizagem 
encontram-se conectados, esses tipos de conhecimento podem ser aprendidos e podem ser 
empregados	num	nível	superficial	ou	num	domínio	mais	profundo.	Alguma	aprendizagem	ínfima	
pode	fazer	diferença	em	relação	à	perspectiva	do	indivíduo,	enquanto	que	uma	aprendizagem	
mais	significativa	pode	conduzir	a	uma	reconceitualização	do	que	dá	suporte	às	suas	suposições	
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e valores.

APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL E COMPETÊNCIAS

A	palavra	competência	é	de	uso	corriqueiro	na	língua	portuguesa,	sendo	empregada,	
segundo	Fleury	e	Fleury	(1997),	para	se	referir	à	pessoa	qualificada	para	realizar	algo.	Já	no	
mundo	do	trabalho,	o	termo	competência	assume	diversos	significados,	alguns	mais	ligados	às	
características	da	pessoa,	como	conhecimentos,	habilidades	e	atitudes,	enquanto	outros	mais	
relacionados	à	tarefa	e	aos	resultados.

De acordo com Leite e Porsse (2005), o conceito de competência está relacionado à 
capacidade	que	uma	organização	tem	para	sustentar	alocações	coordenadas	de	recursos	com	o	
fim	de	auxiliar	a	empresa	a	alcançar	os	seus	objetivos.	Segundo	tal	conceito,	a	empresa	enfrenta	
dois	 tipos	de	decisões	estratégias:	1)	a	alavancagem	de	competências,	o	que	significa	que	a	
empresa	aloca	os	recursos	sem	que	ocorram	mudanças	qualitativas	nos	ativos,	nas	capacidades	
e	 nas	 formas	 de	 coordenação	 dos	 recursos;	 e	 2)	 a	 construção	 de	 competências	 na	 qual	 as	
organizações	adquirem	e	empregam	ativos	novos	e	diferentes	em	termos	qualitativos,	assim	
como	capacidades	e	formas	de	coordenação	de	recursos.	Importa	salientar	que	as	competências	
que	permeiam	o	referido	modelo	são	encaradas	como	multidimensionais	–	dinâmicas,	sistêmicas,	
holísticas e cognitivas – caracterizando a complexidade e a dinamicidade do ambiente.

Assim,	 em	 primeiro	 lugar,	 tem-se	 que	 as	 competências	 são	 dinâmicas,	 pois	 a	
alavancagem	e	a	construção	das	mesmas	pressupõem	a	ocorrência	de	interação	entre	as	pessoas	
e	 grupos	 dentro	 das	 empresas,	 entre	 empresas	 e	 fornecedores	 externos	 e	 recursos,	 entre	 as	
firmas	e	clientes	e	entre	as	empresas	competitivas	e	cooperativas	(LEITE;	PORSSE,	2005).

Em	 segundo	 lugar,	 as	 competências	 também	 são	 sistêmicas,	 uma	 vez	 que	 o	
funcionamento	das	firmas	enquanto	sistemas	abertos	que	tem	em	mira	o	alcance	de	objetivos	
definidos,	cujos	ativos	tangíveis	e	intangíveis	interconectados	são	organizados	sob	uma	lógica	
estratégica de realização de resultados, por meio do uso de diversos processos gerenciais, 
incluindo a alavancagem e a construção de novas competências.

Em terceiro lugar, sustentam Leite e Porsse (2005), as competências se constituem 
como	 elemento	 cognitivo	 na	medida	 em	que	 assumem	 características	 de	 uma	 disputa	 entre	
conhecimentos	gerenciais	visando	identificar	as	competências	importantes	para	a	organização	
no	futuro,	 tornando-se	o	 foco	dos	objetivos	organizacionais	de	construção	de	competências.	
Existem	diferentes	padrões	de	construção	de	competências	e	atividades	de	alavancagem,	em	
virtude	das	diferenças	de	cognição	gerencial.

Por	 fim,	 as	 competências	 são	 holísticas,	 entendendo-se	 a	 empresa	 como	 um	
sistema	multidimensional,	ao	mesmo	tempo	quantitativo	e	qualitativo,	 tangível	e	 intangível:	
humano, social e econômico. Desse modo, para a compreensão do processo de construção de 
competências, é preciso desenvolver uma visão das empresas como sistemas humano-sociais e 
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econômicos (LEITE; PORSSE, 2005).

APRENDIZAGEM INDIVIDUAL, ORGANIZACIONAL E INOVAÇÃO

O ser humano vem ao mundo motivado a aprender, explorar e experimentar. 
Todavia,	a	maior	parte	das	instituições	da	sociedade	são	orientadas	mais	para	o	controle	do	que	
para	a	aprendizagem,	recompensando	o	desempenho	das	pessoas	em	função	de	obediência	a	
padrões	estabelecidos	e	não	por	seu	desejo	de	aprender	(FLEURY;	FLEURY,	1997).

Em	geral,	as	definições	de	uma	organização	que	aprende	voltam-se	para	a	capacidade	
da	mesma	de	adaptação	às	constantes	mudanças,	que	perpassam	o	mundo	na	atualidade.	No	
entanto,	Senge	(apud	FLEURY;	FLEURY,	1997)	escreve	que	a	adaptabilidade	crescente	constitui	
somente o primeiro passo no processo de aprendizagem. O desejo de aprendizagem se expande 
para,	além	disso:	é	criativo	e	produtivo.	Portanto,	é	por	meio	do	processo	de	aprendizagem	que	
emergem	as	inovações	dentro	de	uma	organização.

De	acordo	com	Senge	(1998),	as	organizações	devem	desenvolver	cinco	disciplinas	
essenciais para promover o processo de inovação e aprendizagem em seu contexto interno, 
quais	sejam:	domínio	pessoal;	modelos	mentais;	visões	partilhadas;	aprendizagem	em	grupo;	e	
pensamento sistêmico.

A noção de domínio pessoal estende-se para além da competência e das habilidades, 
embora	nelas	esteja	pautada.	Significa	encarar	a	vida	como	um	trabalho	criativo,	vivê-la	com	
base na perspectiva criativa e não reativa. Quanto se torna uma disciplina, ou seja, uma atividade 
que	 é	 integrada	 à	 vida	 individual,	 o	 domínio	 pessoal	 passa	 a	 incorporar	 dois	 movimentos	
subjacentes. 

O	 primeiro	 é	 o	 contínuo	 esclarecimento	 do	 que	 é	 relevante	 para	 cada	 um.	 Em	
determinadas	situações,	uma	pessoa	passa	muito	tempo	procurando	solucionar	os	problemas	ao	
longo	do	caminho,	esquecendo	quais	os	motivos	relacionados	a	sua	estada	naquele	caminho.	O	
resultado	é	que	se	tem	uma	visão	vaga	e	imprecisa	do	que	realmente	é	relevante	para	si	mesmo.

O segundo movimento subjacente ao domínio pessoal consiste na aprendizagem 
contínua de como ver a realidade atual com maior clareza. As pessoas em geral já conheceram 
pessoas	envolvidas	em	relacionamentos	contraproducentes,	que	continuam	emperradas	por	que	
fingem	estar	tudo	bem.	Assim,	ao	andar	rumo	ao	destino	almejado,	é	fundamental	saber	onde	
cada um se encontra a cada momento (SENGE, 1998).

O modo para dar início ao desenvolvimento de uma noção de domínio pessoal é 
abordá-lo	como	disciplina,	como	uma	série	de	práticas	e	princípios	que	necessitam	ser	aplicados	
para	serem	úteis,	sendo	que	duas	em	particular	se	destacam:	a	disciplina	de	modelos	mentais	e	
a	disciplina	de	visões	compartilhadas.

No	 que	 tange	 a	 disciplina	 modelos	 mentais,	 tem-se	 que	 estes	 compreendem	 as	
ideias	que	se	encontram	profundamente	enraizadas	no	pensamento	das	pessoas.	No	entender	
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de Senge (1998), esses modelos mentais, podem, muitas vezes, ser motivo de insucesso. Em 
muitas	situações,	tais	modelos	não	permitem	que	novos	insights sejam colocados em prática 
pelo	fato	de	conflitarem	com	imagens	internas	profundamente	arraigadas	sobre	o	funcionamento	
do	mundo.	Tais	modelos,	 que	determinam	a	 forma	 como	cada	um	entende	o	mundo	 e	nele	
desenvolve	suas	ações,	são	responsáveis	por	limitar	os	indivíduos	a	determinadas	formas	de	
pensar e agir.

Dessa	forma,	a	disciplina	do	domínio	dos	modelos	mentais	promete	uma	importante	
revolução	para	a	criação	das	organizações	que	aprendem,	assegura	Senge	(1998).	Ela	pretende	
trazer	à	tona,	testar	e	aperfeiçoar	as	imagens	internas	acerca	do	funcionamento	do	mundo,	pois	
ninguém	poderá	manter	uma	organização,	ou	mesmo	uma	família	e	uma	comunidade,	na	mente.	
O	que	se	tem	em	mente	são	imagens,	premissas	e	histórias.

Em	relação	à	disciplina	visões	compartilhadas,	Senge	(1998)	dispõe:

Uma	visão	compartilhada	não	é	uma	idéia.	Nem	que	essa	idéia	seja	tão	importante	
quanto	a	liberdade.	Ao	contrário,	é	uma	força	no	coração	das	pessoas,	uma	força	de	
impressionante	poder.	Pode	ser	inspirada	por	uma	idéia,	mas	quando	evolui	–	quando	
é	estimulante	o	suficiente	para	obter	o	apoio	de	mais	de	uma	pessoa	–	deixa	de	ser	uma	
abstração. Torna-se palpável. As pessoas começam a vê-la como se existisse. Poucas 
forças,	se	é	que	existe	algum,	nas	questões	humanas,	são	tão	poderosas	quanto	uma	
visão compartilhada.

Da	mesma	forma	que	as	visões	pessoais	constituem-se	como	retratos	ou	imagens	
que	as	pessoas	têm	na	mente,	as	visões	compartilhadas	são	imagens	que	pertencem	a	pessoas	
que	fazem	parte	de	uma	organização.	Essas	pessoas	desenvolvem	um	senso	de	comunidade	que	
permeia a organização e assegura a devida coerência a diversas atividades.

De	acordo	com	Senge	(1998),	uma	visão	é	realmente	compartilhada	quando	pelo	
menos duas pessoas possuem a mesma imagem e assumem o comprometimento mútuo de manter 
essa visão, não apenas individualmente, mas em conjunto. Quando realmente compartilham 
uma visão, as pessoas sentem-se conectadas, ou seja, ligadas por uma aspiração em comum. 
O	poder	das	visões	pessoais	vem	de	um	interesse	individual	profundo	para	com	a	visão.	Por	
sua	vez,	o	poder	das	visões	compartilhadas	resulta	do	comum.	Na	realidade,	infere-se	que	um	
dos	motivos	pelos	quais	as	pessoas	buscam	visões	compartilhadas	reside	em	seu	desejo	de	se	
sentirem conectadas a um empreendimento importante.

A	visão	compartilhada	é	fundamental	para	uma	organização	que	aprende,	visto	que	
é	responsável	por	fornecer	o	foco	e	a	energia	para	a	aprendizagem.	Embora	a	aprendizagem	
adaptativa	 seja	 possível	 sem	uma	visão,	 a	 aprendizagem	generativa	 somente	ocorre	quando	
as	pessoas	estão	lutando	para	alcançar	um	objetivo	de	profunda	relevância	para	elas.	A	ideia	
de	aprendizagem	generativa	será	aparentemente	abstrata	e	sem	significado	até	as	pessoas	se	
sentirem	entusiasmadas	em	relação	a	uma	visão	que	realmente	desejam	concretizar	(SENGE,	
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1998). 
Da visão compartilhada resulta a capacidade de aprendizagem grupal, e não 

meramente individual em meio à coletividade. Aprendizagem em grupo é a construção de 
novos	 conhecimentos	de	 forma	conjunta,	 através	da	 interação	 e	dos	 consensos	que	 se	pode	
construir.	Disso	decorre	uma	nova	visão	de	mundo,	capaz	de	transcender	as	especificidades	e	
particularidades,	o	que	denomina-se	de	visão	sistêmica.	Nesses	termos,	o	pensamento	sistêmico	
é	 a	 disciplina	 mais	 importante	 para	 a	 organização	 que	 aprende	 segundo	 Senge	 (1998).	 O	
pensamento	sistêmico	não	elimina	as	particularidades,	mas	possibilita	que	elas	sejam	vistas	em	
suas	múltiplas	relações	com	o	conjunto	da	organização	e	da	sociedade	como	um	todo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A	primeira	constatação	que	pode-se	fazer	a	partir	do	exposto,	é	que	a	aprendizagem	
organizacional	 é	 circundada	 por	 uma	 variedade	 de	 abordagens,	 o	 que,	 em	 muitos	 casos,	
dificulta	a	sua	compreensão	e	implementação	nas	organizações.	É	preciso	compreender,	nesse	
sentido,	que	o	sucesso	da	organização	está	atrelado	em	boa	medida	às	competências	individuais	
dos colaboradores, mas não unicamente, pois o mundo está cheio de pessoas talentosas, e 
que,	 individualmente,	não	 são	capazes	de	assegurar	o	completo	 sucesso	de	 suas	 respectivas	
organizações.	Assim,	o	sucesso	depende	mais	da	coordenação	e	sintonia	das	individualidades	
e	 da	 capacidade	 de	 as	 diferentes	 individualidades	 cooperarem	 na	 resolução	 dos	 problemas	
organizacionais.

Assim,	no	que	concerne	à	aprendizagem	em	grupo	ou	em	equipe,	esta	compreende	
“o	processo	de	alinhamento	e	desenvolvimento	da	capacidade	da	equipe	de	criar	os	resultados	
que	seus	membros	realmente	desejam”	(SENGE,	1998,	p.	263).	Ela	se	baseia	na	disciplina	do	
desenvolvimento da visão compartilhada. Entretanto, visão compartilhada e talento não são 
suficientes.	O	mundo	está	repleto	de	equipes	e	 indivíduos	talentosos	que	compartilham	uma	
visão	durante	algum	tempo,	mas	que	não	conseguem	aprender.	Os	indivíduos	e	suas	respectivas	
equipes	precisam	desenvolver	a	capacidade	de	ajustarem	os	seus	aprendizados	para	que,	no	
conjunto, atinja-se os resultados almejados.

Afim	de	otimizar	o	processo	de	resolução	de	problemas	nas	organizações,	tornando-a	
cada	 vez	mais	 eficiente	 e	 eficaz,	 há	 necessidade	 de	 que	 o	 saber	 resultante	 das	 experiências	
anteriores	converta-se	em	procedimento.	Isso,	contudo,	geralmente	não	é	de	fácil	implementação,	
sendo	que	implica	na	constante	transformação	e	adaptação	da	cultura	da	organização	a	novas	
situações-problema.	Em	outros	termos,	para	que	a	aprendizagem	organizacional	se	consolide,	é	
necessário	que	ela	faça	parte	da	própria	cultura	da	organização,	ou	seja,	a	cultura	organizacional	
precisa ser dinâmica assim como a sociedade.

Da	mesma	 forma,	 esta	 aprendizagem	 resultante	 da	 transformação	 da	 cultura	 da	
organização e da cooperação dos indivíduos para a construção de novos conhecimentos não pode 
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ser	relegada	ao	acaso,	mas	precisa	ser	gerida	e	direcionada	para	os	propósitos	que	seja	almeja	
alcançar,	o	que	é	nominado	de	gestão	do	conhecimento	na	organização.	Ao	mesmo	tempo,	este	
conhecimento, muitas vezes tácito, precisa ser convertido em conhecimento explícito, através 
da	implantação	de	sistemas	abertos	de	 informação	dentro	das	organizações,	possibilitando	o	
acesso	à	 informação	sempre	que	haja	necessidade	e	evitando	o	atrelamento	da	 resolução	de	
problemas às individualidades.

Por outro lado, o aprimoramento da aprendizagem organizacional não pode ser 
desvinculado	 das	 competências	 individuais,	 o	 que	 exige	 das	 organizações	 investimentos	
no desenvolvimento de novas ou aprimoramento de competências de seus colaboradores. 
Uma	 ferramenta	 empregada	 por	muitas	 organizações	 para	 esta	 realização	 é	 a	 alavancagem	
de	 competências,	 em	 que	 os	 recursos	 são	 empregados	 de	 tal	 forma	 a	 potencializarem	 o	
desenvolvimento dos resultados esperados.

Por	 fim,	 conclui-se	 que	 ainda	 vive-se	 numa	 sociedade	 mais	 orientada	 para	 o	
controle	do	que	para	a	aprendizagem.	Contudo,	a	dinamicidade	da	sociedade	atual	exige	cada	
vez	mais	a	criatividade	e	a	inovação	nas	organizações,	o	que,	por	sua	vez,	está	completamente	
atrelado	à	capacidade	das	organizações	de	orientarem-se	para	a	aprendizagem,	tanto	individual	
como da organização como um todo. Esta aprendizagem não pode ser relegada às vontades 
individuais	ou	ao	acaso,	mas	deve	ser	fomentada	pela	incorporação	de	disciplinas	que	visem	ao	
seu	florescimento.
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  QUAL A  IMPORTÂNCIA DE UM TESTE PROJETIVO COMO O H.T.P 
PARA AUXILIAR NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM CRIANÇAS COM 

DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM

Simoni da Rosa1

Ana Paula Leão Batista2

 

RESUMO
O	objetivo	do	presente	artigo	será	investigar	a	importância	de	um	teste	projetivo	como	o	H.T.P,	para	o	fechamento	
de um diagnóstico em crianças encaminhadas ao NEAP – Núcleo de Estudos Avançados em Psicologia da 
UNIDAVI,	com	a	queixa	de	dificuldade	de	aprendizagem.	Sabe-se	que	o	funcionamento	cognitivo	é	de	extrema	
importância	para	se	avaliar	a	dificuldade	de	aprendizagem,	mas,	não	podemos	esquecer	o	aspecto	sentimental,	
afetivo,	que	muitas	vezes	está	ligado	a	dificuldade	da	criança	em	aprender.	Problemas	familiares,	fome,	bullyng, 
baixa	estima,	 entre	outros	muitas	vezes	ultrapassam	o	aspecto	cognitivo	da	criança,	 fazendo	com	que	ela	não	
consiga	assimilar	o	que	é	passado	em	sala	de	aula.	Para	a	conclusão	do	presente	artigo,	foi	realizada	uma	análise	
documental de 5 crianças entre 9 e 12 anos, de escolas estaduais de Rio do Sul, selecionadas por amostragem e 
que	foram	encaminhados	para	avaliação	psicológica,	no	ano	de	2011,	com	queixa	de	dificuldade	de	aprendizagem.	
Para	esta	avaliação	foram	selecionados	os	seguintes	testes	psicológicos:	o	Bender,	o	DFH	e	o	H.T.P.

Palavras-chave: Dificuldade	de	Aprendizagem.	Avaliação	Psicológica.	H.T.P.

ABSTRACT
The	aim	of	this	paper	is	to	investigate	the	importance	of	a	personality	test	as	HTP,	for	the	closing	of	a	diagnosis	in	
children	referred	to	the	NEAP	-	Center	for	Advanced	Studies	in	Psychology	UNIDAVI,	complaining	of	difficulty	
in	learning.It	is	known	that	cognitive	functioning	is	of	utmost	importance	to	assess	the	learning	difficulty,	but	we	
can	not	forget	the	sentimental	aspect,	affective,	which	is	often	linked	to	the	child’s	difficulty	in	learning.	Family	
problems,	hunger,	bulyng,	low	esteem	among	others	often	exceed	the	cognitive	aspect	of	the	child,	causing	her	
to	be	unable	to	assimilate	what	is	spent	in	the	classroom.For	the	conclusion	of	this	article,	we	conducted	a	desk	
review	of	5	children	between	9	and	12	years	of	state	schools	in	South	River,	selected	at	random	and	were	referred	
for	 psychological	 evaluation,	 in	 2011,	 complaining	 of	 difficulty	 learning.	 For	 this	 evaluation	we	 selected	 the	
following	psychological	tests	-	Bender,	DFH	and	H.T.P.

Keywords:	Learning	Disabilities.	Psychological	Assessment.	H.T.P.

INTRODUÇÃO

A	 dificuldade	 de	 aprendizagem	 é percebida	 quando	 uma	 criança “(...) apresenta 
desvios	 em	 relação	 à	 expectativa	 de	 comportamento	 do	 grupo	 etário	 a	 que	 pertence,	 ou	 seja,	
quando	ela	não	está	ajustada	aos	padrões	da	maioria	desse	grupo”,	(Santos,	2009,	p.10),	quando	
seu	comportamento	é	diferente	dos	demais.	Consequentemente	esta	criança	pode	apresentar	baixos	

1 Psicóloga -  Especialista em Psicologia Clínica pelo Instituto Caminhos do Saber 
2	Prof.	Orientadora.	Mestre	em	Psicopedagogia	pela	UNISUL.	Assessora	Pedagógica	na	Pró-reitoria	de	Ensino	da	
UNIDAVI.  
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níveis	 de	 autoestima	 e	 autoconfiança,	 ficando	 a	 mesma	 desmotivada,	 afastada,	 com	 crises	 de	
ansiedade, estresse e muitas vezes depressão.  

O	professor	deve	estar	muito	atento	à	criança	que	apresentar	este	tipo	de	dificuldade,	
intervir	adequadamente,	proporcionando	situações	educativas	diferenciadas	e	encaminhar	para	uma	
avaliação	com	um	profissional,	onde	o	mesmo	ajudará	a	identificar	quais	são	as	causas	e	que	nível	
de	dificuldade	esta	criança	apresenta,	com	estas	intervenções	a	criança	terá	maiores	chances	e	um		
sucesso escolar. 

Quando	 uma	 criança	 é	 encaminhada	 pela	 escola	 para	 fazer	 uma	 avaliação	
psicológica	com	a	queixa	de	que	está	com	dificuldade	no	aprendizado	a	primeira	ação	é	fazer	
uma	investigação	cognitiva,	para	saber	se	o	funcionamento	está	dentro	do	resultado	esperado	
para	a	 idade	desta	criança.	Para	 isto	são	utilizados	 testes	que	podem	mensurar	esta	questão,	
nesta	pesquisa	utilizou-se	o	Bender	e	o	D.F.H,	que	mostram	este	resultado.	Mas,	a	questão	é,	
caso	não	seja	um	distúrbio	cognitivo,	porque	a	criança	não	está	aprendendo?

Sabe-se	que	o	funcionamento	cognitivo	é	de	extrema	importância	para	se	avaliar	a	
dificuldade	de	aprendizagem,	mas,	não	podemos	esquecer	o	aspecto	sentimental,	afetivo,	que	
muitas	vezes	 está	 ligado	a	dificuldade	da	 criança	 em	aprender.	Problemas	 familiares,	 fome,	
bullyng, baixa estima, entre outros muitas vezes ultrapassam o aspecto cognitivo da criança, 
fazendo	com	que	ela	não	consiga	assimilar	o	que	é	passado	em	sala	de	aula.

Por isso o objetivo do presente artigo será investigar a importância de um teste 
projetivo	como	o	H.T.P,	para	o	fechamento	de	um	diagnóstico	em	crianças	encaminhadas	ao	
NEAP	–	Núcleo	de	Estudos	Avançados	em	Psicologia	da	UNIDAVI,	com	a	queixa	de	dificuldade	
de aprendizagem.

Segundo	Buck	(2003),	o		H.T.P	serve	para	obter	informações	de	como	uma	pessoa	
experiencia a sua individualidade em relação ao ambiente do lar e em relação a outras pessoas. 
É	 um	 instrumento	 sistematizado,	 que	 tem	 várias	 respostas.	 E	 como	 toda	 técnica	 projetiva,	
“estimula	 a	projeção	de	 elementos	da	personalidade	de	 áreas	de	 conflito	dentro	da	 situação	
terapêutica”	(Buck	pg.1),	permitindo	assim	que	estes	conflitos,	interesses	gerais	dos	indivíduos	
e	 aspectos	 específicos	 do	 ambiente	 que	 ache	 problemático	 sejam	 identificados,	 além	 de	
estabelecer o rapport entre paciente e terapeuta.

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

A	avaliação	psicológica	é	uma	das	funções	do	psicólogo	e	teve	inicio	nos	séculos	
XIX	e	inicio	do	século	XX.	Conforme	descreve	Cunha	(2000),	foi	marcada	pela	inauguração	do	
uso	dos	testes	psicológicos,	o	que	gerou	uma	falsa	imagem	de	que	o	psicólogo	é	um	testólogo,	
isto na metade do século XX.

Segundo	Cunha	 (2000),	 a	 avaliação	 psicológica	 foi	 influenciada	 pelas	 correntes	
que	salientaram	a	primazia	do	comportamento,	do	afeto	e	da	cognição,	“na	organização	e	no	
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funcionamento	psiquismo	humano”	(pg.	19).
Predominaram	na	primeira	metade	do	século	XX,	conceituações	comportamentais	

e psicanalíticas e na segunda metade do século XX, houve a chamada revolução cognitiva, 
que	deu	origem	a	estratégias	de	avaliações	específicas,	com	métodos	e	instrumentos	típicos.	
E	 nas	 últimas	 décadas,	 “foi	 tomando	 corpo	 uma	 tendência	 para	 a	 integração,	 que	 já	 vinha	
se esboçando há algum tempo. (Cunha, pg.19). E hoje a maioria dos psicólogos recorrem a 
testes	psicológicos	de	outra	orientação	conceitual,	que	não	a	sua	por	serem	muitas	vezes	mais	
eficientes,	que	dispensam	menos	tempo	e	custo,	esta	mesclagem	de	estratégias	de	diferentes	
abordagens	 teóricas	pode	ser	considerada	positiva	como	um	recurso	científico	para	explicar	
aspectos clinicamente relevantes e nos aproximarmos do objeto de estudo. 

Nos dias de hoje o psicólogo utiliza várias estratégias para uma boa avaliação 
psicológica,	com	objetivos	bem	definidos.	E	o	uso	dos	testes	é	um	passo	importante	do	processo,	
mas	é	apenas	um	recurso	de	avaliação	possíveis,	outras	 formas	são:	observação,	entrevistas	
(com	o	paciente,	família,	escola	...),	o	conjunto	de	uma	ou	mais	técnicas	tornam	a	avaliação	
psicológica	mais	fidedigno,	com	resultados	que	podem	ser	comparados	para	que	o	psicólogo	
tenha	certeza	do	prognóstico	que	será	dado	ao	paciente	na	entrevista	devolutiva.	

TESTES PSICOLÓGICOS QUE FORAM UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO DE 
CRIANÇAS ENCAMINHADAS POR ESCOLAS ESTADUAIS DE RIO DO 
SUL COM QUEIXA DE DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM: H.T.P – (CASA, 
ÁRVORE, PESSOA) 

Buck	 (2003),	 	 define	 o	 H.T.P,	 	 como	 um	 teste	 projetivo	 que	 serve	 para	 obter	
informações	de	como	uma	pessoa	experiencia	a	sua	individualidade	em	relação	ao	ambiente	do	
lar e em relação a outras pessoas. É um instrumento	sistematizado,	que	tem	várias	respostas.	E	
como toda técnica projetiva, ele “estimula a projeção de elementos da personalidade de áreas 
de	conflito	dentro	da	situação	terapêutica”	(Buck	pg.1),	permitindo	assim	que	estes	conflitos,	
interesses	gerais	dos	indivíduos	e	aspectos	específicos	do	ambiente	que	ele	ache	problemático	
sejam	identificados,	além	de	estabelecer	o	rapport entre paciente e terapeuta.

Conforme	 descreve	 Buck	 (2003),	 o	 uso	 de	 projetivo	 de	 desenhos	 mostram	 os	
conflitos	mais	profundos	e	são	mostrados	prontamentre	durante	o	desenho	do	que	em	outras	
atividades.	“Os	desenhos	fornecem	um	quadro	grosseiro	da	personalidade,	que	é	complementado	
pelo	inquérito	posterior	ao	desenho”	(Buck	pg,	144).	

O H.T.P é indicado para indivíduos acima de 8 anos de idade. As crianças são a 
população	que	mais	aceita	o	uso	deste	 teste,	por	ser	uma	tarefa	atraente.	O	seu	uso	é	muito	
adequado	quando	não	há	comunicação	verbal	direta	de	materiais	conflitivos,	onde	há	obstáculos	
nas capacidades verbais e motivacionais. 

O	teste	H.T.P	contém	4	fases,	a	primeira	é	não	verbal,	que	consiste	em	convidar	o	
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indivíduo	a	fazer	um	desenho	de	uma	casa,	de	uma	árvore	e	de	uma	pessoa,	apenas	utilizando	
lápis	preto	e	borracha.	Nesta	fase	pode-se	pedir	um	desenho	adicional	que	é	uma	pessoa	do	
sexo	oposto.	A	segunda	fase,	é	a	de	um	inquérito	posterior	ao	desenho,	é	uma	série	de	perguntas	
sobre	os	aspectos	de	cada	desenho.	Após	terminar	estas	duas	fases,	o	examinador	pode	ou	não	
prosseguir	para	a	terceira	fase,	que	consiste	em	desenhar	novamento	uma	casa,	uma	árvore	e	
uma	ou	duas	pessoas,	agora	utilizando	giz	de	cera.	Na	quarta	fase,	o	examinador	deverá	fazer	
perguntas adicionais sobre os desenhos coloridos. A sua aplicação pode levar de 30 minutos a 
uma hora e meia.  

                         
   

TESTE GESTÁLTICO VISOMOTOR DE BENDER

Confome	 Sisto	 (2006),	 o	 teste	 gestáltico	 visomotor	 de	 Bender	 é	 destinado	 a	
crianças de 6 a 10 anos, tendo como objetivo avaliar a maturidade percepto motora, por meio 
da	análise	da	distorção	de	forma,	baseando-se	nos	pressupostos	teóricos	de	Bender.	Utilizando	
as	reproduções	de	alguns	desenhos	estabelecidos	no	teste,	pode-se	obter	o	nível	de	maturação	
da	função	gestáltica	visomotora	da	criança	avaliada.

Conforme	descreve	(Silva,	2007),	Lauretta	Bender	realizou	os	primeiros	estudos	
sobre a maturação neurológica em crianças, utilizando uma série de 30 desenhos elaborados por 
Wertheimer	em	1923.	Após	este	estudo,	vários	desenhos	infantis	começaram	a	ser	avaliados,	
com	 foco	 na	 inteligência	 de	 crianças.	A	 partir	 destes	 estudos,	 ela	 criou	 o	 	Teste	Gestáltico	
Visomotor		em	1938.	Sua	teoria	parte	de	que	alguns	princípios	como,	fechamento,	proximidade	
e	continuidade	 reagem	a	 forma	do	sujeito	perceber	os	estímulos	visuais.	Em	cada	figura	do	
Bender	alguns	destes	princípios	são	enfocados,	mostrando	entendimento	quanto	à estutrura e 
forma	de	estímulo.

No	Brasil	o	Bender	foi	muito	utilizado	até	ser	proibido	pela	comissão	consustiva	do	
CFP	(2001-2003),	por	não	atender	aos	requisitos	mínimos	e	por	falta	de	estudos	brasileiros	de	
validade e precisão. 

Por	esta	razão	Sisto,	Noronha	e	Santos	(2005),	realizaram	uma	pesquisa	que	deu	
origem	ao	manual	que	é	 favorável	pelo	Conselho	Federal	de	Psicologia	e	que	utiliza-se	até	
hoje	em	consultórios,	pesquisas	e	estudos.	O	Teste	Gestáltico	Visomotor	de	Bender	Sistema	de	
Pontuação	Gradual	(B-SPG)	foi	lançado	em	2005,	pela	Editora	Vetor.

Segundo os autores citados acima, o instrumento é destinado a crianças de 6 a 10 
anos.	Para	a	sua	aplicação	são	necessárias	lápis	preto,	folha	de	resposta	(Bender	–	SPG)	e	não	
se	permite	utilizar	borracha,	réguas,	trasferidores,	entre	outros	materiais	de	auxílio	mecânico.	
Pode-se aplicar individual ou coletivamente, seguindo rigorosamente as normas para aplicação. 
Sua	 correção	 é	 através	 de	 uma	nota	 de	 0	 a	 3	 para	 a	 reprodução	gráfica	 dos	 	 9	modelos	 de	
Bender,	o	que	varia	de	acordo	com	a	qualidade	do	desenho.	A	definição	de	cada	pontuação	vem	
acompanhada	de	exemplos	e	o	avaliador	deve	ter	certeza	de	que	está	atribuindo	os	valores	de	
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forma	adequada	para	cada	situação.

DFH – (DESENHO DA FIGURA HUMANA)

O Desenho da Figura Humana (DFH) – avaliação do desenvolvimento cognitivo de 
crianças	brasileiras,	foi	resultado	de	anos	de	estudos	do	desenho	da	figura	humana,	como	medida	
de	desenvolvimento	cognitivo.	Sua	terceira	edição	foi	lançada	em	2003	pela	PUC	–	Campinas	
pela autora Solange Muglia Weschsler, tendo como objetivo avaliar o desenvolvimento cognitivo 
infantil	e	a	maturidade	conceitual.

Weschsler	 (2003),	 afirma	 que	 o	 desenho	 da	 figura	 humana	 possui	 validade	 de	
construto	de	forma	desenvolvimental	e	discriminativa,	a	fim	de	avaliar,	de	maneira	quantitativa,	
o desenvolvimento de crianças brasileiras.

A aplicação deste teste pode ser individual ou coletiva em crianças de 5 a 12 anos. 
É	necessário	preencher	a	folha	de	correção	que	contém	dados	imprescindíveis para a correção, 
como	 idade	 exata,	 sexo	 da	 criança,	 escola,	 série.	Os	materiais	 utilizados	 serão	 duas	 folhas	
em branco, escrito embaixo da página: Desenho do Homem e Desenho da Mulher, além de 
lápis	e	borracha.	As	instruções	para	a	aplicação	deste	teste	são	padronizadas.	Caso	a	criança	
não	 tenha	 entendido	 as	 instruções	 o	 aplicador	 poderá	 repetí-las.	O	 prazo	 da	 aplicação	 é	 de	
aproximadamente 20 a 30 minutos.

Segundo Weschsler (2003), os desenhos do Homem e da Mulher são corrigidos 
independentemente,	 mas	 os	 seus	 resultados	 são	 somados	 para	 obter	 uma	 medida	 final.	 O	
desenho	feminino	é	avaliado	em	17	itens	e	o	masculino	em	18	itens.	A	pontuação	total	de	cada	
figura	é	convertida	em	resultados	padronizados	de	acordo	com	o	sexo	e	idade	da	criança.	E	a	
interpretação	final	dos	resultados	permite	classificar	o	desenvolvimento	cognitivo	da	criança	
avaliada,	em	relação	ao	seu	grupo	normativo,	obtido	através	de	faixas	de	classificação.

HISTORIA DA INFÂNCIA E O SURGIMENTO DAS ESCOLAS

As crianças, segundo Corazza (2002), eram ausentes na História da Antiguidade. 
Estudos	 recentes	 começaram	a	prestar	 atenção	nisto,	 pois,	 na	 época,	não	existia	o	que	hoje	
chamamos	de	Infância,	“nem	essa	figura	social	e	cultural	chamada	criança”	(p.81).	Segundo	a	
autora,	o	que	existia	eram	seres	humanos	pequenos,	mas	que	não	tinham	o	mesmo	significado	
social e subjetivo. A contribuição mais importante ao campo da história é atribuída a Philippe 
Ariès.

Ariès	(1981)	parte	da	comprovação	de	que	a	iconografia	alto-medieval	desconhecia	
a	criança	ou	não	tentava	representa-la.	Segundo	o	autor,	não	havia	lugar	para	a	infância	naquele	
mundo.	As	crianças	estavam	misturadas	com	os	adultos,	participando	de	todas	as	reuniões	de	
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trabalho	e	festas.	As	crianças	eram	consideradas	adultos	em	miniatura	e	eram	vestidas	como	tal.																					
Conforme	Corazza	(2002),	a	proposta	de	Ariès	era	explicar	a	passagem	do	anonimato	

da	criança,	para	a	“centralidade”,	em	função	de	dois	fatores:	“a	escolarização	das	crianças	e	a	
criação	da	família	conjugal	burguesa	como	lugar	de	afeição”	(p.84).	A	partir	do	século	XVI,	a	
criança	é	percebida	primeiramente	como	fonte	de	relaxamento	e	distração	para	os	adultos,	eram	
como	“bichinhos	de	estimação”.	No	século	XVII,	inicia	uma	progressiva	diferenciação entre 
adultos	e	crianças,	perdendo	assim,	o	caráter	de	adulto	que	ainda	não	cresceu.	“Os	moralistas	
e os homens da igreja do período as vêem como sendo inocentes, como puras, criaturas de 
Deus,	 que	 têm	necessidade	 de	 ter	 sua	 inocência	 preservada,	 e	 também	como	 seres	 frágeis”	
(CORAZZA,	2002,	p.85),	que	precisam	ser	vigiados,	educados	e	corrigidos.	No	século	XVIII,	
essas	duas	qualidades,	inocência	e	fraqueza,	continuam	existindo	e	há	ainda	uma	preocupação	
em	relação	ao	futuro,	preservação	e	existência	real	delas,	passando	a	ocupar	um	lugar	central	
na	família.

Resumindo, primeiro a criança era vista como “bichinho de estimação”, sentimento 
que	surge	no	seio	familiar,	limitava-se	às	primeiras	idades.	Em	um	segundo	momento	foi	vista	
como	inocente	e	fraca,	pela	igreja,	pelos	homens	da	lei.	Esses	dois	sentimentos	se	deram	em	
diferentes	tempos	e	Ariès	chamou	de	sentimentos	da	infância.	

Para	Áries	(1981),	o	progresso	destes	sentimentos	da	 infância,	se	deu	através	da	
“vida	escolástica”,	que	na	Idade	Média	era	reservada	a	um	pequeno	número	de	clérigos,	que	se	
misturavam com todas as idades, “dentro de um espírito de liberdade e costumes, se tornaram 
no início dos tempos modernos um meio de isolar cada vez mais as crianças durante um período 
de	 formação	 tanto	moral	 como	 intelectual”	 (p.165).	 Sem	 estes	 sentimentos,	 a	 criança	 teria	
permanecido	como	sendo	o	pequeno	ser	que	distraia	as	pessoas	com	afeição,	sem	a	preocupação	
moral e educativa.

Antes	do	surgimento	da	escola,	 faziam-se	contratos	de	pensão,	ou	seja,	“espécie	
de	contratos	de	aprendizagem,	pelos	quais	as	famílias	fixavam	as	condições	de	pensão	de	seu	
filho	escolar”,	(ARIÈS,	1981,	p.166),	não	se	mencionava	a	idade	que	era	feita	este	contrato.	
As crianças viviam em regime de pensão, na casa do próprio mestre, do padre, ou do cônego, 
raramente	viviam	com	os	pais.	Viviam	várias	pessoas	em	um	mesmo	quarto,	os	velhos	misturados	
com	os	jovens	e	crianças.	Assim	que	ingressava	na	escola,	a	criança	fazia	parte	do	mundo	dos	
adultos.	Essa	confusão	passava	despercebida	até	então.	

A	 evolução	 do	 sentimento	 das	 idades	 e	 da	 infância	 está	 ligada	 à	 evolução	 da	
instituição	escolar.	No	começo,	se	aceitava	sem	dificuldade	a	mistura	das	idades.	Mas	chegou	
um	momento	em	que	surgiu	uma	repugnância	desta	mistura,	de	início	em	favor	das	crianças	
menores.	 Mais	 tarde	 estendeu-se	 aos	 maiores,	 “alunos	 de	 lógica	 e	 de	 física	 e	 a	 todos	 os	
alunos	de	artes,	embora	a	idade	de	alguns	deles	lhe	permitisse	exercer	fora	da	escola	funções	
reservadas	aos	adultos”	(Idem,	p.170).	Desejava-se	proteger	os	estudantes	das	tentações	da	vida	
que	levavam	os	clérigos,	protegendo	a	sua	moralidade.	Graças	a	essa	repugnância	e	ao	novo	
modo	de	vida,	a	juventude	escolar	foi	separada	do	resto	da	sociedade,	que	continuava	ainda	
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misturando as idades. 
No início, essa “separação” entre a vida leiga e a vida escolástica era um meio de 

garantir uma vida honesta a um jovem clérigo. A seguir, tornou-se uma condição necessária 
para	uma	boa	 educação.	Tratava-se	da	 formação	e	 instrução	do	 estudante,	 por	 esse	motivo,	
impôs às	crianças	a	uma	disciplina	estrita,	mais	autoritária	e	hierárquica.	“O	colégio	tornou-se	
então	um	instrumento	para	a	educação	da	infância	e	da	juventude	em	geral”	(p.171)	e	essencial	
para a sociedade. Composto com um corpo docente separado, com uma disciplina rigorosa e 
classes	numerosas,	formava	todas	as	gerações	instruídas.

No início do século XV, começou-se a dividir a população escolar em grupos com 
a	mesma	capacidade	escolar	sob	a	direção	do	mesmo	mestre,	esse	processo	de	diferenciação	
da massa escolar era desorganizada. Surgindo a necessidade de adaptação do ensino do mestre 
com o nível do aluno. Foi essa preocupação, em distinguir as classes escolares, o início da 
conscientização	da	particularidade	e	sentimentos	da	infância.	Segundo	Ariès	(1981),	no	início	
do	século	XVII,	ainda	não	existia	uma	homogeneidade	demográfica,	a	estruturação	das	classes	
e idades, começa a ser percebida somente no século XIX. 

Com uma regularização do ciclo anual, as necessidades de uma nova pedagogia 
adaptada a classes menos numerosas e mais homogêneas, resultam no início do século XIX, na 
fixação	mais	rigorosa	entre	a	idade	e	classe;	compondo	a	classe	em	função	da	idade	dos	alunos.	
A	partir	dessa	“divisão”,	a	infância	foi	prolongada	além	dos	anos	em	que	a	criança	ainda	andava	
com a ajuda, para até o término do ciclo escolar. 

Mas	nem	todas	as	crianças	frequentavam	a	escola.	Algumas	viviam	ainda	como	na	
Idade	Média,	com	uma	infância	curta,	ingressando	diretamente	na	vida	adulta.	Foi	preciso	que	
muitas	crianças	não	sobrevivessem	e	que	a	burguesia	crescesse	para	que	a	criança	fosse	tratada	
como	deveria.	A	partir	daí	começaram	os	estudos	do	desenvolvimento	infantil.

   
DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM 

Para	Vygotsky	(1989),	o	desenvovimento	humano	é	socialmente	construído,	pois	
é	a	dimensão	social	que	fornece	instrumentos	e	signos	que	servem	de	mediação	na	relação	do	
indivíduo com o mundo, ou seja, ele se dá , através das trocas entre as pessoas, no processos de 
interação e mediação, considerando as estruturas biológicas, pois sem elas o desenvolvimento 
também não seria possível.

São	muitos	os	estudos	que	tentam	definir	o	que	é	aprendizagem,	mas,	para	o	presente	
artigo,	iremos	utilizar	o	conceito	que	define		aprendizagem	como	“o	processo	pelo	qual	o	sujeito	
adquire	informações,	habilidades,	atitudes,	valores	e	etc.	a	partir	de	seu	contato	com	a	realidade,	
o meio ambiente e as outras pessoas” (OLIVEIRA 1993, P.57). 

O	aprendizado,	segundo	Vygotsky	citado	por	(Rego	2002),	é		necessário	e	fundamental	
no	processo	de	desenvolvimento	das	funções	psicológicas	superiores.	Por	exemplo,	a	criança	
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só	 vai	 aprender	 a	 falar	 se	 pertencer	 a	 uma	 comunidade	de	 falantes,	mesmo	 tendo	 condição	
orgânica	(aparelho	fonador),	isso	não	seria	suficiente	para	ela	adquirir	a	linguagem.	Por	isso	
que	Vygotsky	diz	que	o	desenvolvimento	completo	do	ser	humano	depende	do	aprendizado	que	
realiza num determinado grupo cultural, a partir da interação com outros indivíduos da mesma 
espécie.

Para o autor, segundo Palangana (2001), aprendizagem e desenvolvimento são 
distintos	 e	 interdependentes,	 cada	 um	 tornando	 o	 outro	 possível,	 para	 Vygotsky	 (1989)	 a	
aprendizagem está presente na vida da criança desde o nascimento, sendo um aspecto necessário 
para	 o	 processo	 de	 desenvolvimento.	 A	 teoria	 vygotskyana	 pressupõe	 que	 um	 processo	
seja convertido em outro, por isso a necessidade de entender como a criança internaliza o 
conhecimento	e	assim	desenvolve	suas	funções	intelectuais	superiores.

Essa	 internalizarão	 do	 conhecimento	 que	 o	 homem	 acumula	 pelo	 longo	 da	 sua	
história se dá principalmente através da linguagem, na interação com pessoas do seu convívio 
social,	é	no	meio	onde	vive	que	a	criança	apreende	seus	significados	linguísticos e sua cultura. 
O	funcionamento	mental	vai	 sendo	substituído	gradualmente	à	medida	que	a	 fala	vai	 sendo	
internalizada,	isto	se	emerge,	graças	as	regulações	realizadas	por	outras	pessoas.

De acordo com Palangana (2001), esse processo de apropriação se dá, no percurso 
do	desenvolvimento	das	relações	reais,	do	sujeito	com	o	mundo,	e	estas	relações	não	dependem	
da	consciência	do	sujeito	 individual,	mas	das	condições	histórico-sociais	nas	quais	o	sujeito	
está	inserido,	pelo	modo	como	se	forma	sua	vida	nestas	condições.

Conforme	Vygotsky	 citado	 em	Palangana	 (2001),	 pode-se	 identificar	dois	níveis	
de	 desenvolvimento,	 o	 nível	 de	 desenvolvimento	 real,	 aquilo	 que	 a	 criança	 consegue	 fazer	
sozinha,		e	o	nível	de	desenvolvimento	proximal,		aquilo	que	a	criança	consegue	fazer	com	a	
ajuda de outras pessoas.

O	nível	de	desenvolvimento	real	de	uma	criança,	“define	funções	que	já	amadureceram,	
ou	seja,	os	produtos	finais	do	desenvolvimento”	(Vygotsky,	1989,	p.97),	se	a	criança	pode	fazer	
tais	coisas,	sem	precisar	de	ajuda,	significa	que	essas	funções	já	amadureceram	nela.	O	nível	
de desenvolvimento proximal “seria muito mais indicativo de seu desenvolvimento mental do 
que	aquilo	que	consegue	fazer	sozinha”	(Vygotsky,	1989,	p.96).		Neste	nível,	a	criança	realiza	
tarefas,	soluciona	problemas	através	do	diálogo,	da	cooperação,	da	 imitação,	da	experiência	
compartilhada	e	das	pistas	que	lhe	são	oferecidas,	por	exemplo,	uma	criança	de	cinco	anos	que	
não	consegue	montar	um	quebra-	cabeças	poderá	fazê-lo	com	a	auxílio da mãe.  

A	distância	entre	o	que	a	criança	pode	fazer	sozinha	e	o	que	ela	realiza	com	a	ajuda	
de	outras	é	o	que	Vygotsky	chamou	de	“zona	de	desenvolvimento	proximal”.	É	ela	que	define	
as	funções	em	processo	de	maturação	que	estão	em	estado	embrionário.	Estas	funções	são	como	
“brotos” do desenvolvimento e é o aprendizado o responsável pela zona de desenvolvimento 
proximal,	pois	é	com	esta	interação	que	a	criança	consegue	colocar	em	prática	vários	processos	
de	desenvolvimento	que	seriam	impossíveis	sem	uma	mediação	externa.	Por	esse	motivo	é	que	
Vygotsky	afirma	“que	aquilo	que	é	zona	de	desenvolvimento	proximal	hoje,	será	o	nível	de	
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desenvolvimento	real	amanhã	–	ou	seja,	aquilo	que	uma	criança	pode	faz	com	assistência	hoje,	
ela	será	capaz	de	fazer	amanhã”	(Vygotsky,	1989,	p.98).	

DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM
             

                                                                “Ninguem educa ninguém, ninguém                          
educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” 

(Freire 1987).             

A	 dificuldade	 de	 aprendizagem	 é percebida	 quando	 uma	 criança “(...) apresenta 
desvios	 em	 relação	 à	 expectativa	 de	 comportamento	 do	 grupo	 etário	 a	 que	 pertence,	 ou	 seja,	
quando	ela	não	está	ajustada	aos	padrões	da	maioria	desse	grupo”,	(Santos,	2009,	p.10),	quando	
seu	comportamento	é	diferente	dos	demais.	Consequentemente	esta	criança	pode	apresentar	baixos	
níveis	 de	 autoestima	 e	 autoconfiança,	 ficando	 a	 mesma	 desmotivada,	 afastada,	 com	 crises	 de	
ansiedade, estresse e muitas vezes depressão.  

O	professor	deve	estar	muito	atento	à	criança	que	apresentar	este	tipo	de	dificuldade,	
intervir	adequadamente,	proporcionando	situações	educativas	diferenciadas	e	encaminhar	para	
uma	avaliação	com	um	profissional,	onde	o	mesmo	ajudará	a	identificar	quais	são	as	causas	e	
que	nível	de	dificuldade	esta	criança	apresenta,	com	estas	intervenções	a	criança	terá	maiores	
chances e um  sucesso escolar. 

  

PRINCIPAIS TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM E SUAS IMPLICAÇÕES

DISLEXIA
      
A	Dislexia	 é	 caracterizada	 pela	 dificuldade	 da	 leitura,	 escrita	 e	 na	 soletração,	 a	

criança	faz	trocas	e	omissões	de	letras,	inverte	sílabas,	apresenta	leitura	lenta,	silabada,	dá	pulos	
de linhas ao ler um texto. 

Ciasca	 (2005),	 define	 dislexia	 como	 uma	 falha	 ao	 processar	 a	 leitura	 e	 escrita	
durante o desenvolvimento da criança. Segundo o autor é um atraso do desenvolvimento ou 
a	diminuição	em	traduzir	sons	em	símbolos	gráficos	e	compreender	qualquer	material	escrito.

É	o	transtorno	de	aprendizagem	mais	identificado	nas	salas	de	alfabetização,	segundo	
Santos (2009), “por	ser	mais	frequentemente	caracterizada	pela	dificuldade	na	aprendizagem	da	
decodificação	 das	 palavras,	 na	 leitura	 precisa	 e	 fluente	 e	 na	 fala,	 sendo	 comum	 provocar	 uma	
defasagem	inicial	de	aprendizado”.	

Conforme	descreve	Santos	(2009)	o	disléxico,	apresenta	dificuldade	em	associar	o	
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som à letra, e costumam trocar letras, p. ex. b com d, ou mesmo escrever na ordem inversa ex. 
“ovóv”	para	vovó.	Contudo,	não	é	um	problema	visual	e	sim	no	processamento	da	fala	e	escrita	
no	cérebro.	É	comum	também	confundir	a	direita	com	a	esquerda	no	sentido	espacial.

A	implicação	deste	distúrbio	é	que	a	criança	terá	dificuldade	em	aprender	a	ler	e	
escrever	e,	especialmente,	em	escrever	corretamente	sem	erros	de	ortografia.

DISGRAFIA

A	disgrafia	normalmente	vem	associada	à	dislexia,	pois	entende-se	que	se	o	aluno	
faz	trocas	e	inversão	de	letras	ele	apresentará	consequentemente	dificuldade	na	escrita.	Pois,	
“está associada a letras mal traçadas e ilegíveis, letras muito próximas e desorganização ao 
produzir um texto”, (SANTOS, 2009, pg.14). A habilidade para escrever está abaixo do nível 
que	se	espera	para	a	idade	cronológica,	a	escolaridade	e	a	inteligência	da	criança,	associada,	ou	
não, ao transtorno de leitura. 

Ciasca	(2005),	define	a	disgrafia,	como	uma	falha	na	aquisição	da	escrita,	implicando	
uma	falta	de	habilidade	no	desenvolvimento	da	escrita.	Este	transtorno,	que	atinge	de	5	a	10%	
da	população	escolar,	é	dividido	em:	disgrafia	do	pré-escolar,	construção	de	frases,	ortográfica	
e	gramatical,		caligrafia	e	espacialidade.

 DISORTOGRAFIA

SANTOS	 (2009),	 descreve	 disortografia	 como	 uma	 dificuldade	 da	 linguagem	
escrita,	 podendo	 acontecer	 como	 consequência da dislexia e muitas vezes, descrito como 
característico	da	disgrafia.

Esse transtorno da escrita é	 caracterizado	 pelas	 trocas	 de	 ortografia	 como	 por	
exemplo (o	ch	por	x,	ou	s	por	z,	e	vice-versa),	junções	de	palavras	que	são	separada	(de	repente/
derepente,	tem	que/temque),	separações	de	palavras	que	são	juntas	(em	baraçar);	inversões	(in/
ni, es/se) e omissão de alguma letra na palavra (beijo/bejo), isto ocorre após os 8 anos de idade, 
tendo	como	implicação	a	dificuldade	na	leitura	e	na	escrita.

DISCALCULIA

Discalculia	 “é	 a	 dificuldade	 em	 lidar	 com	 cálculos,	 numerais	 e	 quantidades,	
prejudicando	 as	 atividades	 de	 vida	 diária	 que	 envolvem	 essas	 habilidades	 e	 conceitos”,	
(SANTOS, 2009 pg 11). 

Segundo	 Ciasca	 (2005),	 é	 uma	 falha	 na	 habilidade	 em	 lidar	 com	 conceitos	 e	
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símbolos	 matemáticos,	 ou	 seja,	 a	 dificuldade	 encontra-se	 em	 reconhecer	 os	 números	 e	 no	
raciocícinio	matemático.	Este	disturbio	atinge	de	5%	a	6%	da	população	que	é	diagnosticada	
com	dificuldade	de	aprendizagem,	envolvendo	ainda	dificuldade	na	percepção,	em	memorizar,	
na	abstração,	na	leitura	e	no	funcionamento	motor.

         
TDAH – TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE

Segundo	 a	Associação	 Brasileira	 do	 Déficit	 de	Atenção	 e	 Hiperatividade,	 esse	
transtorno	neurobiológico	aparece	na	infância.	Sua	causa	é	genética	e	geralmente	acompanha	
o indivíduo por toda a sua vida.

Seus	sintomas	são	a	“desatenção	e/ou	hiperatividade,	mais	frequente	e	em	maior	
grau	do	que	tipicamente	observados	nos	indivíduos	com	nível	equivalente	de	desenvolvimento”.	
(GOMES	&	VILANOVA,	1999),	estes	sintomas	devem	aparecer	antes	dos	7	anos	de	idade	e	
deve	ser	percebido	em	dois	contextos	diferentes,	como	por	exemplo	escola	e	casa.	Outro	sintoma	
que	pode	estar	presente	é	a	impulsividade,	observada	através	da	impaciência,	dificuldade	em	
aguardar	a	vez,	responder	antes	que	o	outro	termine	a	pergunta	e	interromper	frequentemente	
os assuntos dos outros.

A	consequência	destes	sintomas	podem	ocasionar	dificuldade	na	aprendizagem	da	
criança	 e	 ainda	 confome	descrevem	GOMES	&	VILANOVA	 (1999),	 os	 problemas	 na	 área	
afetivo-emocional	 e	 o	 insucesso	 escolar	 podem	 acarretar	 um	 futuro	 desajuste	 social	 desta	
criança, caso não seja tratada e diagnosticada corretamente.

METODOLOGIA

Para	 a	 elaboração	 do	 presente	 artigo	 foi	 realizada	 uma	 pesquisa	 	 documental,	
que	 segundo	 Santos	 (2000),	 é	 aquela	 realizada	 a	 partir	 de	 documentos	 contemporâneos	 ou	
retrospectivos,	considerados	cientificamente	autênticos.

Foram analizados 5 laudos psicológicos de crianças entre 9 e 12 anos, de escolas 
estaduais	de	Rio	do	Sul,	selecionadas	por	amostragem	e	que	haviam	sido	encaminhadas	para	
avaliação	psicológica,	na	clínica-escola	da	UNIDAVI	no	ano	de	2011,	com	queixa	de	dificuldade	
de aprendizagem. 

RESULTADOS OBTIDOS

Para	 preservar	 a	 identidade	 dos	 sujeitos	 da	 pesquisa,	 será	 utilizada	 somente	 as	
iniciais dos nomes.
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CASO 1

Informações do Paciente: 
Nome: C.A.S 
Sexo: Masculino
Idade: 12 anos
Escolaridade: 4ª série do Ensino Fundamental
Anamnese	–	No	que	diz	respeito	a	sua	história	pregressa,	os	 indicadores	são	de	

um	desenvolvimento	dentro	do	esperado.	As	complicações	começaram	no	período	onde	C.A.S,	
começou	a	frequentar	a	creche,	aos	6	anos	de	idade.	A	mãe	relata	ter	encontrado	dificuldade	para	
convencê-lo	de	ir	à	escola.	Nos	anos	que	se	sucederam,	o	paciente	apresentou	baixo	rendimento	
escolar,	fazendo-se	necessário	que	ele	repetisse	as	séries	iniciais.	Segundo	a	mãe	ele	não	gosta	
de	estudar,	alimenta-se	mal	e	tem	vários	amigos.	Segundo	a	psicóloga	que	o	atendeu	o	paciente	
é	colaborativo	nas	atividades	que	lhes	foram	propostas,	aceita	regras,	acata	sugestões,	algumas	
vezes	sugeriu	as	brincadeiras.	Porém,	mostra-se	retraído	e	tímido,	fala	pouco	e	geralmente	só	
expõe	sua	vontade	quando	é	solicitado.

Análise dos testes:
H-T-P:	 Segundo	 os	 resultados,	 observa-se	 que	 há	 possibilidades	 de	 que	C.A.S.	

apresente algum grau de ansiedade, necessidade de segurança	e	certa	dependência.	Dificuldade	
no	 contato	 social,	 que	 podem	estar	 relacionadas	 à	 insegurança,	 retraimento,	 sentimentos	 de	
inadequação,	 inferioridade	e	 introversão.	Sentimentos	estes	que	podem	estar	gerando	outros	
indicadores	 como:	 atitude	 defensiva,	 reserva	 e	 agressividade.	Ainda	 existem	 indicadores	 de	
problemas	orgânicos	possivelmente	encontrados	no	hemisfério	esquerdo	do	cérebro.

Bender: Apresentou	8	pontos	no	teste,	o	que	representa	um	percentil	de	48%.	Pela	
análise	 comparativa	 com	 outras	 crianças	 da	 faixa	 etária,	 verificou-se	 que	 sua	 pontuação	 se	
enquadra	no	quadril	75,	o	que	indica	que	obteve	mais	erros	do	que	75%	das	crianças	com	esta	
idade.

DFH: Apresentou	uma	classificação	entre	97	–	111,	cujo	o	percentil	equivale	a	31,	
indicativo	que	o	paciente	apresenta	um	desenvolvimento	cognitivo	dentro	da	média	esperada	
para	sua	faixa	etária.

Encaminhamentos: Avaliação neurológica, nutricionista e psicoterapia.

CASO 2

Informações do Paciente: 
Nome: M.A.S.
Sexo: Feminino
Idade: 9 anos
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Escolaridade: 5ª série do Ensino Fundamental
Anamnese	–	Segundo	a	mãe	da	paciente,	sua	gestação	e	parto	normal	foram	sem	

complicação.	Seu	desenvolvimento	foi	normal,	tendo	apenas	um	episódio	de	pneumonia	com	
convulsões	aos	 três	meses	de	 idade.	No	geral	gosta	de	estudar	e	brincar.	Alimenta-se	bem	e	
dorme	bem.	A	mãe	relatou	que	estão	há	um	ano	em	Rio	do	Sul	e	que	a	paciente	estranhou	a	
escola no início,	pois,	onde	moravam	o	ensino	não	era	tão	rigoroso,	que	aqui	as	professoras	
cobram	mais,	apresentando	um	quadro	de	nervosismo	e	não	pede	ajuda	quando	tem	dúvidas.

Análise dos testes:
H-T-P: Houve	indicadores	de	que	a	criança	apresenta	preocupações	consigo	mesma	

com	 necessidade	 de	 gratificação	 imediata	 e	 fixação	 no	 passado.	Apresenta	 sentimentos	 de	
insegurança,	inadequação	e	descontentamento,	gerando	a	necessidade	e	apoio	e	ansiedade.	Há	
tendência	de	retraimento	e	introversão	nas	relações.	Há	possibilidade	de	apresentar	problemas	
orgânicos	no	hemisfério	esquerdo.

Bender: 	A	 paciente	 está	 na	média	 do	 esperado	 no	 que	 se	 refere	 à maturidade 
percepto-motora,	o	que	indica	que	pode	ter	média	dificuldade	no	que		tange	a	leitura	e	escrita,	
o	que	envolve	também	aspectos	do	rendimento	acadêmico	como	um	todo.

DFH: Apresenta	um	desenvolvimento	cognitivo	na	média	do	que	se	espera	para	a	
sua idade cronológica.

Encaminhamentos: Acompanhamento psicológico e pedagógico e uma avaliação 
neurológica.

CASO 3

Informações do Paciente: 
Nome: A.C.S.
Sexo: Feminino
Idade: 9 anos
Escolaridade: 4ª série do Ensino Fundamental
Anamnese	–	Segundo	a	mãe,	seu	parto	não	teve	complicações.	A	paciente	mamou	

somente	uma	semana	e	 teve	uma	pneumonia	quando	bebê.	Apresenta-se	como	uma	criança	
observadora, atenciosa, tímida, não conversa muito e é interessada nas atividades. Não apresenta 
dificuldade	em	realizar	as	tarefas.

Análise dos testes:
H-T-P: Observa-se	que	há	possibilidades	de	que	a	criança	apresente	sentimentos	

de insegurança, retraimento, descontentamento, regressão, preocupação com o ambiente, 
antecipação	do	futuro,	concretismo,	depressão,	inadequação,	ansiedade,	dependência,	tensão.	
Necessidade	de	amparo	e	preocupações	com	a	sexualidade	que	é	típica	desta	idade.

Bender: Está	 ligeiramente	 acima	 do	 esperado	 no	 que	 se	 refere	 à maturidade 
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percepto-motora,	o	que	indica	que	pode	ter	menor	dificuldade	na	leitura	e	escrita,	que	envolve	
também aspectos do rendimento acadêmico como um todo.

DFH: Apresenta	um	desenvolvimento	cognitivo	na	média	do	que	se	espera	para	sua	
idade cronológica. 

Encaminhamentos: Atendimento psicológico.

CASO 4

Informações	do	Paciente:	
Nome: C.D.B.
Sexo: Masculino
Idade: 12 anos
Escolaridade: 6ª série do Ensino Fundamental
Anamnese	–	Segundo	a	avó,	que	é	quem	cuida	do	paciente,	a	gravidez	foi	ocasional	

e o bebê não era desejado, sua mãe até pensou em abortar. Até hoje a criança não tem contato 
com	o	pai	que	o	abandonou	quando	ainda	era	um	bebê.	A	mãe	deixou	a	criança	aos	cuidados	
da	avó.	Seu	rendimento	escolar	baixou	há	cerca	de	um	ano,	o	que	coincide	com	o	nascimento	
de	outra	filha	de	sua	mãe	biológica.	Teve	problemas	de	saúde,	tais	como	infecções	graves	no	
fígado,	falta	de	circulação	sanguínea,	muita	diarreia	e	estados	depressivos,	por	volta	dos	4	anos	
de idade. Segundo a avó nem mesmo neste período a mãe demostrava carinho pela criança, e 
dizia	a	ela	que	o	pai	a	abandonou	por	sua	causa.

Análise dos testes:
H-T-P: Observa-se	que	há	possibilidade	de	que	a	 criança	apresente	 sentimentos	

de ansiedade, retraimento, introversão, insegurança, regressão, problemas de organicidade no 
hemisfério	esquerdo	cerebral,	preocupações	consigo	mesmo,	fixação	no	passado,	necessidade	
de	 apoio,	 ambiente	 restritivo,	 tensões,	 compensação,	 limites	 de	 ego	 fracos,	 inadequação,	
dependência.

Bender: Está	 ligeiramente	 acima	 do	 esperado	 no	 que	 se	 refere	 à	 maturidade	
percepto	motora,	o	que	indica	que	pode	ter	menor	dificuldade	no	que	tange	a	leitura	e	escrita,	
que	envolve	também	aspectos	do	rendimento	acadêmico	como	um	todo.

DFH: 	Apresenta	um	desenvolvimento	cognitivo	acima	da	média	do	que	se	espera	
para sua idade cronológica.

Encaminhamentos: Psicoterapia.

CASO 5

Informações do Paciente: 
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Nome: J.P.S.
Sexo: Feminino
Idade: 11 anos
Escolaridade: 5ª série do Ensino Fundamental
Anamnese	–	Sua	gestação	foi	tranquila	e	a	mãe	teve	parto	normal.	Apresenta-se	

como uma criança observadora, atenciosa, envolvida e interessada nas atividades. Realiza os 
desenhos	de	forma	rápida	e	cuidadosamente.	Apresenta-se	tímida	nos	relacionamentos.

Análise dos testes:
H-T-P: Apresenta preocupação com o ambiente, necessidade de antecipação do 

futuro,	estabilidade/controle,	 tendo	capacidade	de	adiar	gratificações.	Apresenta	sentimentos	
de	 insegurança,	 ansiedade,	 medo	 e	 inferioridade	 necessitando	 de	 apoio.	 Há	 tendência	 de	
retraimento,	hesitação	e	dependência	nas	relações,	regressão	e	ego	fraco.

Bender: A	criança	está	ligeiramente	acima	do	esperado	no	que	se	refere	à	maturidade	
percepto-motora,	o	que	indica	que	pode	ter	menor	dificuldade	no	que	tange	a	leitura	e	escrita,	
que	envolve	também	aspectos	do	rendimento	acadêmico	como	um	todo.

DFH: A	 criança	 apresenta	 um	 desenvolvimento	 cognitivo	 na	 media	 do	 que	 se	
espera para sua idade cronológica.

Encaminhamentos: Atendimento psicológico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A	dificuldade	 de	 aprendizagem	pode	 ser	 percebida	 quando	 o	 comportamento	 e	 o	
tempo	de	aprendizagem	de	uma	criança	é	diferente	dos	demais,	por	isso	o	professor	e	os	pais	devem	
estar	muito	 atentos.	Caso	 a	 criança	 apresente	 alguma	 dificuldade	 é necessário encaminhar para 
uma	avaliação	psicológica,	onde	será	identificada	quais	são	as	causas	e	que	nível	de	dificuldade	
esta	 criança	 apresenta.	 Com	 estas	 intervenções	 a	 criança	 terá	 maiores	 chances	 e	 um	 	 sucesso	
escolar. 

Neste	 presente	 estudo	 foi	 avaliado	 a	 importância	 que	 um	 teste	 projetivo	 como	
o	 H.T.P.	 teve	 no	 fechamento	 de	 diagnóstico	 de	 dificuldade	 de	 aprendizagem,	 de	 crianças	
encaminhadas	por	professores	ao	NEAP.	Observou-se	que	todos	os	casos	analisados	obtiveram	
como resultado a média ou acima do esperado para a idade cronológica destas crianças e a 
questão	é,	porque	estas	crianças	foram	encaminhadas?	Qual	era	a	dificuldade	que		tinham?	Para	
responder	estas	questões	foram	aplicados	o	H.T.P.	e	os	resultados	mostraram	que	as	dificuldades	
eram	na	verdade	mediados	pelo	ambiente	e	não	por	causas	cognitivas	Conclui-se	então	que	o	
teste	projetivo	foi	o	diferencial	para	saber	o	que	estava	acontecendo	com	a	criança	que	não	
conseguia	aprender	e	que	este	teste	é	essencial	para	diagnosticar	dificuldade	de	aprendizagem.
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CANAIS FORMAIS E INFORMAIS DA COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA: UMA 
REVISÃO DE LITERATURA   

Simone da Silva Conceição1

RESUMO
O	presente	 estudo	 tem	como	objetivo	apontar	os	 canais	de	 comunicação	 formais	 e	 informais	da	 comunicação	
científica	 utilizando	 a	 revisão	 de	 literatura	 da	 área	 como	 instrumento.	 Esta	 pesquisa	 caracteriza-se	 por	 ser	
bibliográfica,	 documental,	 exploratória	 e	 descritiva.	 Foram	 levantados	 estudos	 que	 abordam	 os	 canais	 de	
comunicação	como	ferramental	para	o	desenvolvimento	da	ciência,	comunicação	científica,	fluxo	de	informação	e	
fontes	de	informação	no	período	de	1970	a	2008.	Para	revisar	o	tema	utilizou-se	recursos	informacionais	fidedignos	
da	área,	tais	como:	artigos	de	periódicos,	capítulos	de	livros,	capítulos	de	dissertações,	teses	e	o	modelo	UNISIST	
(Programa	Intergovernamental	para	Cooperação	no	Campo	da	Informação	Científica	e	Tecnológica).

Palavras-chaves: Canais	de	Comunicação	Formal.	Canais	de	Comunicação	Informal.	Comunicação	Científica.	
Ciência.	Fluxo	de	Informação.	Fontes	de	Informação.

ABSTRACT
The	present	study	it	has	as	objective	to	point	the	formal	and	informal	communication	channels	of	the	scientific	
communication	 being	 used	 the	 revision	 of	 literature	 of	 the	 area	 as	 instrument.	This	 research	 is	 characterized	
for	being	bibliographical,	documentary,	exploratória	and	descriptive.	Studies	had	been	raised	that	approach	the	
communication	channels	as	tool	rack	for	the	development	of	science,	scientific	communication,	flow	of	information	
and	sources	of	information	in	the	period	of	1970	the	2008.	To	review	the	theme	was	used	reliable	information	
resources	of	the	area,	such	as	journal	articles,	book	chapters,	book	chapters,	dissertations,	theses	and	UNISIST	
(Intergovernmental	Programme	for	Cooperation	in	the	Field	of	Scientific	and	Technical	Information)	model.

Keywords:	 Formal	Communication	Channels.	 Informal	Communication	Channels.	Scientific	Communication.	
Science.	Flow	of	Information.	Sources	of	Information.

INTRODUÇÃO

O	 presente	 artigo	 menciona	 em	 sua	 revisão	 que	 a	 literatura	 versa	 sobre	 canais	
de	 comunicação	 formal	 e	 informal	 na	 comunicação	 científica	 contextualizando	 a	 ciência,	 a	
comunicação	científica,	o	fluxo	da	informação	e	as	fontes	de	informação.	Dessa	forma	cobriu-
se,	o	período	de	29	anos	por	acreditar	que	no	final	da	década	de	70	os	paradigmas	começaram	
a	ser	quebrados,	no	que	diz	respeito	aos	canais	de	comunicação.	

Para	 revisar	 o	 tema	 utilizou-se	 recursos	 informacionais	 fidedignos	 da	 área,	 tais	

1 Bibliotecária	e	Mestre	em	Engenharia	da	Produção	(UFSC).	E-mail	para	contato:	conceicao.simone@yahoo.
com.br
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como:	artigos	de	periódicos,	capítulos	de	 livros,	capítulos	de	dissertações,	 teses	e	o	modelo	
UNISIST	(Programa	Intergovernamental	para	Cooperação	no	Campo	da	Informação	Científica	
e Tecnológica).

METODOLOGIA 

Para	atingir	o	objetivo	proposto	desenvolveu-se	pesquisa	bibliográfica,	documental,	
exploratória	e	descritiva,	que	teve	como	foco	a	leitura	de	textos	na	área.	Fez-se	uso	de	material	
bibliográfico	disponível	a	fim	de	proporcionar	melhor	visão	sobre	o	estudo.	Quanto	à	leitura	
do	material	seguiu-se	alguns	procedimentos	ao	fazer	a	leitura,	a	fim	de	responder	o	objetivo	
proposto, são elas: exploratória, seletiva, analítica e interpretativa.

Vale	 ressaltar	 que	 não	 é	 uma	 tarefa	 simples	 a	 ser	 cumprida.	 Como	 a	 pesquisa	
visava apontar o estado da arte do tema proposto cobriu-se o período de 1979 a 2008. Os textos 
selecionados	foram:	artigos	de	periódicos,	capítulos	de	livros,	capítulos	de	dissertações	e	teses,	
seguindo os seguintes critérios:

-	fidedignidade	do	autor;
-	fidedignidade	do	texto	científico;
-	fidedignidade	dos	recursos	bibliográficos	informacionais	e	tecnológicos.

CIÊNCIA E COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA NOS CANAIS FORMAIS E 
INFORMAIS DA COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA

Os	canais	formais	e	informais	da	comunicação	num	mundo	de	descobertas,	avanços	
tecnológicos	 e	 que	 tudo	 acontece	 rapidamente	 é	 o	 elo	 de	 comunicação	 entre	 os	 cientistas,	
pesquisadores	e	o	público	em	geral	para	a	divulgação	da	informação,	levando	em	consideração	
a	especificidade	de	cada	área	do	conhecimento	(disciplina	ou	tema).	Meadows	(1999,	p.	116)	
relata	que:

“A	fala	é	importante	sobretudo	na	comunicação	informal:	por	telefone	e	também	face	
a	 face.	As	 comunicações	 informais	 são,	 por	 definição,	 efêmeras	 e	 isso	 em	geral	 é	
verdadeiro	no	caso	da	informação	transmitida	pela	fala.	(Há	exceções,	por	exemplo,	
quando	a	 fala	 é	gravada	em	fita	 e	disco.)	As	comunicações	 formais	 como	 livros	 e	
periódicos, têm uma existência duradoura e dependem basicamente da visão”.

Os	veículos	de	comunicação	de	massa	mostram	o	quanto	a	ciência	está	em	nosso	
dia	a	dia.	E	em	função	de	sua	presença	constante	nos	faz	pensar:

-	O	que	é	ciência?
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-	De	que	forma	deve	ser	comunicada?
Bronowski	citado	por	Christovão	(1979,	p.	3)	enfatiza:	“O	que	distingue	a	ciência...é,	

no	fundo,	isto:	um	método	consciente	e	simultaneamente	compartilhado	por	toda	a	sociedade.	
Isto	implica	imediatamente	que	a	ciência	tem	de	ser	comunicável	e	sistemática”.

A autora ainda acrescenta: 

“Uma outra direção seria a ciência comunicada para si mesma. Ou seja, a ciência 
filtrada dentro da sua própria estrutura, valendo-se dos seus próprios e característicos 
meios	de	comunicação.	A	este	dinamismo	interno	que	se	propaga	por	toda	a	estrutura	
da	ciência,	convencionou-se	chamar	processo	de	comunicação	científica”.	

Nesse sentido Solla Price, Kuhn e outros comenta Christovão (1979, p. 4) “... 
comparam	a	estrutura	e	a	dinâmica	da	ciência	como	um	 imenso	quebra-cabeças,	onde	cada	
peça	representaria	uma	unidade	do	conhecimento	científico”.

Targino	(1998,	p.	17)	enfatiza:	

“Na	década	de	60	até	meados	de	70,	o	interesse	pelos	temas	–	comunicação	científica	
e	 literatura	 científica	 –	 persiste,	 provocada	 pela	 acirrada	 disputa	 entre	 as	 duas	
potências de então, EUA e a Antiga União das Repúblicas Socialistas (URSS), em 
busca	da	supremacia	científica	e	tecnológica,	e	por	estudos	empreendidos	por	autores	
como	Garvey	(1997);	Griffth	(1989);	Menzel	(1966);	Merton	(1973)	e	Price	(1946a,	
1976b) considerados clássicos no âmbito da temática. Substituem o caráter empírico 
dos estudos iniciais por uma abordagem teórica mais consciente, priorizando cinco 
hipóteses, enunciadas por Menzel (1966):
1 – a comunicação na ciência constitui um sistema;
2 – vários canais podem atuar sinergeticamente na transmissão de uma mensagem; 
3	–	a	comunicação	informal	tem	papel	vital	no	sistema	de	informação	científica;
4	–	os	cientistas	constituem	público	específico;
5	–	os	sistemas	de	informação	científica	assumem	múltiplas	funções”.

Em	função	disso,	Targino	(1998)	mostra	que	os	cientistas,	com	o	intuito	de	propagar	
o	seu	estudo,	usam	de	todos	os	artifícios	para	que	dessa	forma	consigam	comunicar,	formal	ou	
informalmente,	a	sua	pesquisa	de	recursos	informais,	a	recursos	eletrônicos.

No	que	se	refere	à	comunicação	Targino	(1998)	divide	em	duas	partes,	são	elas:	
comunicação	formal	ou	estruturada	ou	planejada	e	comunicação	informal	ou	não	estruturada	
ou não planejada. Tanto uma como a outra tem a sua importância para o desenvolvimento do 
conhecimento e da sociedade.
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COMUNICAÇÃO FORMAL

A	comunicação	formal	dá-se	pela	comunicação	escrita,	como	por	exemplo:	livros,	
periódicos,	 relatórios,	 traduções,	 patentes,	 manuais,	 tabelas	 e	 entre	 outros.	 Targino	 (1998)	
afirma	que	“o	motivo	pelo	qual	autores	como	Le	Coadic	a	denominam	de	comunicação	escrita”.

Baseando-se	em	Meadows,	Targino	(1998)	pontuou	as	diferenças	mais	relevantes	
entre	canais	formais	e	informais,	classificando	as	vantagens	e	desvantagens	de	cada	canal	de	
comunicação	científica,	conforme	quadro	abaixo.

Quadro 1: Distinções básicas entre os canais formais e informais de comunicação.
CANAIS FORMAIS CANAIS INFORMAIS

Público potencialmente grande Público restrito
Informação	armazenada	e	recuperável Informação	não	armazenada	e	não	recuperável
Informação	relativamente	antiga Informação	nova

Direção	do	fluxo	selecionada	pelo	usuário Direção	do	fluxo	selecionada	pelo	produtor
Redundância moderada Redundância,	às	vezes,	significativa

Avaliação prévia Sem avaliação prévia
Feedback irrisório para o autor Feedback	significativo	para	o	autor

Fonte: Targino (1998, p. 19)

Vale	ressaltar	que:	

“A	 disseminação	 através	 de	 canais	 informais	 precede	 a	 finalização	 do	 projeto	 de	
pesquisa	e	até	mesmo	o	início	de	sua	execução, pois há propensão para se abandonar 
um	projeto,	quando	os	pares	não	demostram	interesse.	Em	contrapartida	a	trajetória	da	
comunicação	formal	é	demandada,	como	exemplificando,	em	detalhes,	por	Garvey,	
Griffth	(1979)	e	Garvey,	Lin,	Nelson	(1979)	os	quais	concordam	que	há	sempre	um	
longo	caminho,	mas	há	diferenças	significativas	entre	áreas	e	especializações.	Ante	
a	morosidade	do	sistema	formal,	os	cientistas	têm	dado	mais	atenção	aos	elementos	
informais,	o	que	para	Ziman	(1971)	é	trágico,	pois	negligência	a	memória	científica	e	
compromete	o	rigor	científico”.

COMUNICAÇÃO INFORMAL

A	 comunicação	 informal	 realiza-se	 através	 de	 conversas	 informais,	 grupos	 de	
estudos,	reuniões,	projetos	de	pesquisas	em	andamento,	telegramas,	cartas,	visitas	a	centros	de	
pesquisas,	laboratórios,	seminários,	congressos,	fax,	e-mail	e	etc.	Os	canais	informais	para	os	
pesquisadores	são	de	grande	valia	na	troca	de	experiência	servindo	para:

- Tirar dúvidas
-	Medir	aceitação	da	pesquisa
- Avaliação e correção dos pares.
Gavery,	Griffith	 (1979)	 e	Ziman	 (1971)	 citados	por	Targino	 (1998)	 argumentam	
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sobre	“o	risco	de	dados	confusos,	incoerentes	e	imprecisos”	na	utilização	dos	canais	informais.	
É	 importante	 salientar	 que	 os	 cientistas	 e	 pesquisadores	 com	 o	 intuito	 de	 divulgar	 seus	
estudos	prévios	optam	pela	informalidade	em	função	de	que	o	retorno	é	rápido	possibilitando	
discussões,	alterações	ou	comprovações	a	respeito	de	pesquisas	e	que	não	medem	esforços	para	
o	desenvolvimento	da	ciência.	Dessa	forma,	os	sistemas	formais	e	informais	de	comunicação	
cumprem	o	seu	papel	como	fluxo	e	fonte	da	informação.

COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

Targino	 (1998)	 enfatiza	 que	 estudiosos	 ainda	 colocam	 a	 comunicação,	 que	 se	
consolida	por	meios	eletrônicos,	magnéticos	ou	óticos,	no	patamar	de	comunicação	informal	no	
que	tange	os	e-mails,	lista	de	bate-papos	e	de	discussão,	por	exemplo,	ou	formal	no	que	refere-
se	periódicos	científicos	eletrônicos,	obras	de	referência	eletrônicas,	por	exemplo.

McMurdo	(1995)	citado	por	Targino	relata	que	a	cultura	oral,	escrita,	impressa	e	
eletrônica	são	processos	de	comunicação	com	as	suas	especialidades	mas	nada	impede	que	um	
processo de comunicação tenha características do outro, sendo assim, Schuder(1994) citado 
pela	autora	aponta	que	a	editoração	eletrônica	dissemina	e	arquiva	textos	por	armazenamento	
computadorizado,	logo	conclui-se	que	a	comunicação	científica	eletrônica	é	a	transferência	de	
informações	científicas	eletrônicos.

A	 esse	 respeito	Targino	 (1998)	 comenta	 que	 o	 pesquisador	 terá	 de	 ser	 seletivo,	
valer-se	de	diversos	recursos,	desde	a	leitura	de	resumos/abstracts	a	publicações	especializadas	
mas, principalmente, ter autoridade no uso de novas tecnologias.

No	quadro	abaixo	Targino	discrimina	a	caracterização	básica	dos	canais	eletrônicos	
de comunicação.

Quadro 2 : Caracterização básica dos canais eletrônicos de comunicação
Público potencialmente grande

Armazenamento e recuperação complexos
Informação	recente

Direção	do	fluxo	selecionada	pelo	usuário
Redundância,	às	vezes,	significativa

Sem avaliação prévia, em geral
Feedback	significativo	para	o	autor

Fonte: Targino (1998, p. 24)

Para	corroborar	com	Targino	(1998)	cita-se	Pinheiro	(2003,	p.	72)	salientando	que:

“...	 comunidade	 de	 pesquisadores	 brasileiros	 parece	 ter	 incorporado,	 no	 seu	
cotidiano	científico,	as	tecnologias	de	rede,	na	ação	de	desenvolver	pesquisas	e	gerar	
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conhecimentos, e tem consciência dos impactos decorrentes das redes eletrônicas, 
favorecendo	a	expansão	das	comunidades	científicas,	 facilitando	e	 intensificando	a	
comunicação	e	ampliando	o	acesso	dos	diversos	recursos	de	informação	criados	na	
rede”.

A	autora	ainda	comenta	que:	

“A	 comunicação	 informal	 mantém	 sua	 predominância	 e	 é	 expandida,	 agora	 por	
meio de computadores e via rede, tendo o correio eletrônico como recurso principal, 
secundado	pelas	listas	de	discussões.	Entre	os	recursos	construídos	de	forma	digital	
ou virtual, são relevantes os sites de eventos, as bibliotecas virtuais e digitais, muito 
utilizados	por	pesquisadores	brasileiros”.

Sondergaard, Andersen e Hjorland (2003) relatam sobre o modelo UNISIST 
enfatizando	que	a	comunicação	da	informação	científica	e	técnica	ocorre	através	de	diversas	
unidades organizacionais (serviços de editores, das editoras, da abstração, de índice, 
bibliotecas,	os	centros	de	informação,	carteiras	de	compensação	e	centros	de	dados)	e	unidades	
documentáveis (livros, jornais, teses, relatórios, jornais do sumário e do índice).

Por	conseguinte,	sugere-se	que	as	críticas	de	livros	tenham	lugar	nesta	estrutura	de	
comunicação,	dada	a	 importância	destes	na	disseminação	e	avaliação	de	monografias.	Além	
disso,	os	autores	sugeriram	que	a	literatura	no	todo	seja	inserida	a	fim	de	oferecer	não	só	um	
modelo	descritivo,	mas	igualmente	uma	perspectiva	teórica	de	que	os	sistemas	de	informação	
podem ser compreendidos e avaliados.

Para	 finalizar	 Sandergaard,	Andersen	 e	Hjorland	 (2003)	 abordam	 que	 os	 canais	
de	comunicação	informal	como	e-mail,	lista	de	discussões	espaços	públicos	sem	restrições	a	
usuários	de	um	sistema	e	reuniões	mediadas	por	câmeras	de	vídeos	na	década	de	80	cresceu	
gradativamente	pelo	baixo	custo	de	acesso.	Por	outro	lado,	canais	de	comunicação	formal	na	
década	de	90	 sofreram	mudanças	com	a	passagem	da	 Internet	de	canal	 informal	para	canal	
formal	de	comunicação,	dessa	forma,	cita-se	os	documentos	formais	mais	significativos	que	
passaram por esse processo, são eles: e-jornal (jornais online / jornais eletrônicos) preprints 
(documentos avaliados antes da revisão estar completa) grey or unpublished literature (teses e 
relatórios). 

É	importante	enfatizar	que	o	modelo	UNISIST	para	unir-se	a	Internet	foi	remodelado	
para	adequar-se	à	nova	mídia,	a	cada	domínio	do	conhecimento,	evolução	da	comunidade	e	
desenvolvimento	da	ciência	da	informação.

Na	 verdade,	 os	 autores	 almejam	 que	 a	 revisão	 do	 sistema	 UNISIST	 sirva	 para	
motivar	o	interesse	na	comunicação	científica	e	seus	documentos.
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FLUXO E FONTES DE INFORMAÇÃO NOS CANAIS FORMAIS E INFORMAIS 
DA COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA

A	informação	é	fundamental	para	o	desenvolvimento	das	atividades	de	pesquisa,	
auxiliando	nos	processos	de	geração	de	conhecimento	devendo	ser	adquirida	e	tratada	dentro	das	
necessidades	informacionais	de	cada	um,	usando	as	ferramentas	que	a	tecnologia	informacional	
nos	oferece	desde	as	mídias	tradicionais,	a	banco	de	dados,	lista	de	discussões	e	entre	outros.

Barreto	(1998,	p.	1222)	aponta	que	o	fluxo	

“de	um	processo	de	mediação	entre	a		geração	da	informação	por	uma	fonte	emissora	
e	a	aceitação	da	informação	pela	entidade	receptora,	realiza	uma	das	bases	conceituais	
que	se	acredita	ser	o	cerne	da	ciência	da	informação:	a	geração	do	conhecimento	no	
indivíduo e no seu espaço de convivência”.

Barreto	 comenta	 ainda	 que	 a	 comunicação	 eletrônica	 provocou	 mudanças	 na	
sociedade	que	acabaram	influenciando	a	estrutura	do	fluxo	da	informação	e	do	conhecimento.

Segundo Barreto (1999) a comunicação eletrônica veio para dar maior agilidade 
e	eficiência	na	forma	de	publicar	pesquisas	para	diversas	comunidades	de	informação,	com	o	
intuito de gerar conhecimento.

Le Coadic (1996) citado por Santana (1999) e Morigi, Semensatto, Binotto (2006) 
mostram como se dá o processo de retroalimentação através das necessidades e utilização da 
informação	pelos	cientistas,	conforme	figura	1.

Figura 1: O ciclo da informação

Fonte: Le Coadic (1996, p. 11)

Santana	(1999)	demonstra	também	na	figura1	o	ciclo	da	informação	na	pesquisa	
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salientando a importância de se manter contato entre os seus pares para manter-se atualizado 
acerca	 de	 estudos	 científicos	 em	 andamento	 ou	 concluídos,	 assim	 como	 suas	 carreiras.	A	
comunicação	entre	os	pesquisadores	acontece	por	conta	dos	canais	de	comunicação	formais	e	
informais,	como	já	foi	relatado.

As	barreiras	da	comunicação	e	 informação	que	acabam	influenciando	o	fluxo	da	
informação	positivamente	ou	negativamente	logo	espera-se	que	os	cientistas	e	pesquisadores	
transcendam	 suas	 questões	 ideológicas,	 financeiras,	 legais,	 idiomas,	 capacidade	 de	 leitura,	
consciência e seus conhecimentos em prol da ciência.

As	fontes	de	informação	estão	classificadas	em	primárias,	secundárias	e	terciárias.
Cunha (2001), Souza (2001) Mueller (2000) e Christovão (1979) citados por 

Silva	(2008,	p.30)	relatam	sobre	as	fontes	de	informação	quanto	às	suas	definições	e	tipos	de	
documentos	distintamente,	conforme	figura	abaixo.
Figura 2 : Fontes de informação 

Autores

Fontes

Cunha
(ciência  e tecnologia)

Souza
(fontes de 

informação na 
sociedade)

Mueller
(comunicação 

científica)

Christóvão
(comunicação 

informal, 
comunicação 

formal)
P
R
I
M
Á
R
I
A
S

Novas
informações		ou
novas
interpretações
de  ideias  e/ou
fatos
acontecidos.
(congressos  e
conferências,
legislações,
nomes e marcas,
normas técnicas,
patentes,
periódicos,
projetos  e
pesquisas		em
andamento,
relatórios
técnicos,  teses  e
dissertações,
traduções).

Documentos		que
trazem	a	informação
final		procurada		[...]
para		aprofundar		o
conhecimento de um
problema  ou
encontrar
contribuições
produzidas  e
publicadas  por
outros
pesquisadores.
(livros  temáticos,
artigos	científicos	ou
técnicos,  relatórios
técnicos,  trabalhos
apresentados  em
congressos,
dissertações		e		
teses,
patentes,  normas
técnicas,  literatura
comercial,
legislação).

Produzidos  com  a
interferência		direta
do  autor  da
pesquisa		[...]
registram
informações		que
estão  sendo
lançadas,  no
momento  da
publicação,  no
corpo  do
conhecimento
científico		e
tecnológico
(relatórios  técnicos,
trabalhos
apresentados  em
congressos,  teses  e
dissertações,
patentes,  normas
técnicas  e  o  artigo
científico).

Apresentam
informação
segura e completa
sobre
determinado
assunto		e		que
possibilita  um
maior
aprofundamento.
(relatórios,  livros,
trabalhos
apresentados  em
eventos,  artigos
de  periódicos,
normas  técnicas,
patentes,  teses  e
dissertações).
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S
E
C
U
N
D
Á
R
I
A
S

Contém
informações
sobre
documentos
primários  [...]
guiam  o  leitor
para  eles,  (bases
de  dados,
bancos  de
dados,
bibliografias,
biografias,
catálogos  de
bibliotecas,
dicionários,
livros,  manuais,
internet [...]).

Significam		uma		via
de aproximação com
a		temática		que		se
deseja  explorar.
(enciclopédias,
dicionários,
manuais,	revisões	de
literatura,		fontes
estatísticas,  trata-
dos,
livros-texto,
anuários).

Apresentam  a
informação		filtrada
e  organizada  de
acordo  com  um
arranjo		definido,
dependendo  de  sua
finalidade.
(enciclopédias,
dicionários,
manuais,  tabelas,
revisões		da
literatura,  tratados,
certas		monografias
e  livros-texto,
anuários e outras).

Visam		facilitar		o
uso  e  consulta  de
determinada
informação		que,
neste  caso,  é
apenas
superficial.
(enciclopédias,
dicionários,
manuais,  tabelas,
revisões		de
literatura,
tratados,		fontes
estatísticas,
anuários,  entre
outros).

Autores

Fontes

Cunha
(ciência e tecnologia)

Souza
(fontes de 

informação na 
sociedade)

Mueller
(comunicação 

científica)

Christóvão
(comunicação 

informal, comu-
nicação formal)

T
E
R
C
I
Á
R
I
A
S

São
sinalizadores  de
localização  ou
indicadores
sobre  os
documentos
primários  e
secundários.
(bibliografias		de
bibliografia,
bibliotecas,
centros  de
informação		e
diretórios).

Formam  uma
categoria	que	exerce
a		função		de	indi-
cadora,  tanto  da 
produção
bibliográfica		em
forma		de
documentos
primários	quanto	em	
forma		de
documentos
secundários  [...]  
sua existência  é  
auxiliar	o		pesquisa-
dor  a
encontrar  o  dado,  
o documento mais 
útil a  seu  trabalho.
(bibliografias,
abstracts,  cadastros,
digestos,  cadastros
de  produtos  e
serviços,  catálogos
coletivos,  guias  da
literatura,
bibliografias		de
bibliografias,
periódicos  de
indexação  e
resumos, diretórios).

Têm		a		função		de
guiar o usuário para
as		fontes		primárias
e  secundárias.
(bibliografias,		os
serviços  de
indexação  e
resumos,  os
catálogos coletivos,
os  guias  de
literatura,  os
diretórios e outras).

São		aquelas		que
remetem  e  guiam
o  usuário  para  as
fontes	primárias	e
secundárias
(bibliografias,
catálogos,
índices,  guias,
diretórios,  base
de  dados,  entre
outros).

Fonte: Correa (2008, p. 30)
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Guinchat	e	Menou	(1994)	ressaltam	que:

“Comunicação	e	informação	são	palavras	importantes	de	nossa	época.	Toda	relação	
humana,	toda	atividade,	pressupõe	uma	forma	de	comunicação.	Todo	o	conhecimento	
começa	por	uma	informação	sobre	o	que	acontece,	o	que	se	faz,	o	que	se	diz,	o	que	
se	 pensa.	 Isto	 sempre	 determinou	 a	 natureza	 e	 a	 qualidade	 das	 relações	 humanas.	
Entretanto,	nossa	época	caracteriza-se	pela	dimensão	e	importância	deste	fenômeno”.

Silva	 e	 Menezes	 (2001)	 afirmam	 que	 “nos	 canais	 informais	 o	 processo	 de	
comunicação	é	ágil	e	seletivo”	enquanto	que	“nos	canais	formais	o	processo	de	comunicação	é	
lento,	mas	necessário	para	a	memória	e	difusão	de	informação	para	o	público	em	geral”.	

Vale	afirmar	que	os	documentos	que	são	classificados	ou	caracterizados	como	fontes	
de	informação	são	canais	de	comunicação	que	fazem	a	diferença	quanto	a	sua	importância	para	
o	desenvolvimento	da	ciência	e	da	comunicação	científica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ciência,	comunicação	científica,	fluxo	de	informação	e	fontes	de	informação	são	
temas	que	circulam	no	meio	acadêmico	e	científico	com	o	intuito	de	efetivar	novos	saberes	e	
fazeres	consolidando	o	desenvolvimento	e	os	resultados	das	pesquisas.	

A	proposta	desse	estudo	foi	apontar	através	da	revisão	de	literatura	pertinente	na	
área,	levando	em	consideração,	o	estado	da	arte	e	qual	foi	a	surpresa:	os	recursos	informacionais	
e tecnológicos pouco mudaram.

É	claro	que	a	velocidade	na	troca	de	informação	aumentou,	os	cientistas	e	pesquisadores	
preocupam-se	mais	com	a	qualidade,	com	a	completeza	das	pesquisas,	com	a	fidedignidade	dos	
resultados,	com	a	comunicação	externa	e	interna	no	que	tange	os	recursos	informacionais.	A	
respeito	dos	recursos	tecnológicos	videoconferências,	quadros	interativos,	computadores	com	
webCam e entre outros recursos estão à disposição da sociedade contemporânea. Na verdade 
descobertas	são	melhoradas	a	fim	de	atender	as	necessidades	informacionais.

Sugestões	para	aprofundar	o	tema:
-	Meadows	(1999)	e	Mueller	(1994)	levantam	alguns	questionamentos	quanto	às	

perguntas	e	respostas	que	envolvem	a	comunicação	eletrônica?
- Targino (1998) aponta: 
Se os núcleos centrais dos colégios invisíveis continuam a manter a mesma postura 

de 10, 20, 30 anos?
Se o correio eletrônico, os grupos de discussão e outros recursos disponíveis limitam 

ou	ampliam	a	forma	dos	grupos	de	especialistas?
Até	 que	 ponto	 os	 laços	 fracos	 nos	 colégios	 podem	 impactar	 o	 processo	
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comunicacional?
Que	categorias	irão	substituir	os	canais	formais	e	informais?
-	Chacón	&	Pingiotti	(1993)	citado	por	Pinheiro	(2003)	levantam	a	seguinte	questão	

que	deve	ser	reavaliada:
 “Quais as medidas radicais de comportamento dos acadêmicos a partir do momento 

em	que	se	vinculam,	de	maneira	temporal	ou	permanente,	a	uma	rede?”
E	ainda	tratando	de	novos	estudos	sugiro	alguns	temas	a	fim	de	preencher	algumas	

lacunas:
- Revisar o próprio estudo ou reavaliar a minha postura em relação ao tema
-	Identificar	novos	estudos	que	poderiam	impactar	a	pesquisa	realizada
-	Identificar	literatura	relevante	em	outras	áreas
- Utilizar outros assuntos como palavras-chave.
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RESUMO
O	presente	estudo	é	o	resultado	da	reflexão	feita	na	disciplina	Análise Crítica da Prática Docente. Tem como 
finalidade	fazer	uma	interlocução	entre	o	desejo	de	se	tornar	professor,	a	importância	da	formação	continuada:	como	
ela	acontece,	quais	as	influências	na	valorização	da	profissão	docente.	Baseado	em	entrevistas	com	acadêmicos	
das	licenciaturas	da	Universidade	de	Caxias	do	Sul,	através	de	instrumento	de	pesquisa	contendo	questões	abertas	
e	fechadas,	procuramos	compreender	de	modo	mais	aprofundado,	se	há	a	percepção	adequada	dos	graduandos	
quanto	à	necessidade	de	atualização	profissional	ao	longo	da	carreira	docente.	Analisou-se	também	a	valoração	
da	profissão	professor	nos	dois	âmbitos:	aluno	enquanto	observador	e	aluno	enquanto	professor	atuante,	já	que	se	
percebe	nos	discursos	dos	alunos	da	academia,	uma	necessidade	de	mudança	na	educação.	O	referencial	teórico	
que	fundamenta	nosso	percurso	considera	os	seguintes	autores:	Philippe	Perrenoud,	Rui	Canário, Adélia Pasta e 
Cíntia	Regina	Ribeiro,	Tânia	Marques	e	Maurice	Tardif.	Um	dos	principais	resultados	encontrados	evidencia	que	
a	maioria	dos	futuros	profissionais	da	educação,	escolheu	a	profissão	por	desejo	em	ser	educador.

Palavras-chave: Formação	Continuada.	Valorização	Docente.	Prática	Reflexiva.

ABSTRACT
This	study	is	the	result	of	reflection	made	in	the	course	Critical	Analysis	of	Teaching	Practice.	Aims	to	make	a	
dialogue	between	the	desire	to	become	a	teacher,	the	importance	of	continuing	education:	how	it	happens,	what	
influences	the	value	of	the	teaching	profession.	Based	on	interviews	with	academic	degrees	from	the	University	of	
Caxias	do	Sul,	through	research	instrument	containing	open	and	closed	questions,	trying	to	understand	in	greater	
depth,	if	there	is	adequate	perception	of	the	students	about	the	need	for	professional	development	throughout	the	
teaching	career.	We	also	analyzed	the	valuation	of	the	teaching	profession	in	two	areas:	student	as	an	observer	and	
student	acting	as	the	teacher,	since	it	realizes	the	speeches	of	academy	students,	a	need	for	change	in	education.	
The	theoretical	underpinning	our	course	considers	the	following	authors:	Philippe	Perrenoud,	Rui	Canary	Adelia	
Pasta	 and	Cintia	Regina	Ribeiro,	Tania	Marques	 and	Maurice	Tardif.	One	 of	 the	main	 results	 shows	 that	 the	
majority	of	future	education	professionals,	chose	the	profession	desire	to	be	an	educator.

Keywords: Continuing	Education.	Teacher	Appreciation.	Reflective	Practice.

1		Este	texto	foi	produzido	na	disciplina	de	Análise Crítica da Prática Docente,	ministrada	pela	professora	Nilda	
Stecanela,	no	1º	semestre	de	2011,	no	curso	de	Pedagogia	da	Universidade	de	Caxias	do	Sul,	tendo	a	pesquisa	
na	sala	de	aula	como	princípio	educativo.	Os	estudantes	foram	motivados	a	construir	e	a	desenvolver	um	projeto	
coletivo	e,	a	partir	dos	resultados,	desafiados	a	análise,	interpretação	e	sistematização	dos	achados	de	pesquisa.	
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Tornar-se	professor	é	um	sonho	almejado	por	diversas	pessoas	que,	talvez,	por	terem	

uma	visão	utópica	da	docência,	 a	 enxergam	como	um	ofício	 caracterizado	 superficialmente	
pela	 comunidade	 em	geral	 como	 sendo	de	 simples	 execução	e	de	 rápida	 e	barata	 formação	
acadêmica.	 Essa	 visão	 deturpada	 e	 limitada	 da	 população	 acerca	 da	 formação	 e	 da	 própria	
profissão	do	professor	tem	suas	raízes	na	história	do	surgimento	da	carreira	do	magistério,	visto	
que	o	ensino	médio	conhecido	como	magistério,	habilita	para	a	atuação	docente,	não	sendo	
necessário um curso em nível superior (VEIGA, 2007). Com o objetivo de obter esse sonho 
realizado,	facilmente,	alguns	estudantes	ingressam	na	formação	de	professores	de	nível	médio,	
e	como	consequência,	seguem	na	graduação	uma	licenciatura,	tornando-se	assim:	professor.	

A	atividade	docente	constitui-se	basicamente	na	relação	dos	professores	com	seus	
saberes,	sendo	isso,	fundamental	para	a	formação	da	identidade	profissional.	Nas	últimas	duas	
décadas,	intensificou-se	os	esforços	por	parte	dos	estudiosos	em	educação,	visando	melhorar	
o	 aporte	 teórico	 para	 a	 realização	 de	 investigações	 que	 venham	 contemplar	 de	 maneira	
satisfatória	os	modelos	vigentes	(MONTEIRO,	2001).	Dessa	forma,	cria-se	a	categoria	“saber	
docente”,	a	qual	permite	focalizar	as	relações	dos	professores	com	os	saberes	que	dominam,	
buscando superar o paradigma da racionalidade técnica e a relação linear e mecânica entre 
o	conhecimento	 técnico-científico	e	a	prática	de	sala	de	aula	 (MONTEIRO,	2001).	A	noção	
de	“saber”	adotada	é	a	baseada	nas	palavras	de	Tardif	(2000,	p.10),	“[...]	sentido	amplo,	que	
engloba	os	conhecimentos,	as	competências,	as	habilidades	(ou	aptidões)	e	as	atitudes,	isso	é,	
aquilo	que	muitas	vezes	foi	chamado	de	saber,	saber-fazer	e	saber-ser”.

Tardif,	Lessard	e	Lahaye	 (citado	por MONTEIRO,	2001,	p.130)	 alertam	que	“o	
saber docente é plural, estratégico e desvalorizado, constituindo-se em um amálgama, mais ou 
menos	coerente,	de	saberes	oriundos	da	formação	profissional,	dos	saberes	das	disciplinas,	dos	
currículos	e	da	experiência”.	Sendo	que	os	saberes	plurais,	originam-se	na	contribuição	que	
as	ciências	humanas	oferecem;	os	saberes	das	disciplinas	são	difundidos	e	selecionados	pela	
instituição	universitária;	os	saberes	curriculares	são	aqueles	a	serem	ensinados;	e	por	fim,	os	
saberes	da	experiência	são	constituídos	na	prática	da	profissão	(MONTEIRO,	2001).

É	 importante	 frisar	que	Tardif	 (2010),	 situa	o	 saber	docente	 a	partir	de	 seis	fios	
condutores: I) saber e trabalho, onde o saber docente deve ser entendido em relação com o 
trabalho	na	escola	e	sala	de	aula;	II)	diversidade	do	saber,	entende	o	conhecimento	dos	professores	
como	plural;	 III)	 temporalidade	do	 saber,	 saber	 é	 adquirido	no	contexto	de	uma	história	de	
vida	e	de	uma	carreira;	 IV)	experiência	de	 trabalho	enquanto	 fundamento	do	 saber,	 saberes	
provenientes da experiência como alicerce da prática e competência; V) saberes humanos a 
respeito	de	saberes	humanos,	 ideia	de	 trabalho	 interativo;	e	por	fim	VI)	saberes	e	 formação	
profissional,	necessidade	de	repensar	a	formação	voltada	ao	magistério.	Ainda	para	este	autor,	
o modelo de ensino baseado na racionalidade técnica apresenta dois problemas:
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[...]	primeiro,	por	ser	idealizado	de	acordo	com	uma	lógica	disciplinar	e	não	conforme	
uma	 lógica	profissional	 centrada	no	estudo	das	 tarefas	 e	 realidade	do	 trabalho	dos	
professores;	e	segundo,	por	tratar	os	alunos	como	espíritos	virgens,	não	levando	em	
consideração	suas	crenças	e	representações	anteriores	a	respeito	do	ensino	(citado	por 
ALMEIDA; BIAJONE, 2007, p.292).

Para	 Gauthier	 (1998),	 avançar	 na	 pesquisa	 de	 conhecimentos	 sobre	 o	 ensino	
possibilita,	 segundo	 ele,	 enfrentar	 as	 barreiras	 de	 um	 ofício	 sem	 saberes	 e	 de	 saberes	 sem	
ofício.	O	 primeiro	 é	 referente	 a	 ideia	 de	 transmissão	 de	 conhecimentos,	 sendo	 assim,	 seria	
suficiente	conhecer	o	conteúdo	de	ensino.	O	autor	afirma	que	os	saberes	referentes	ao	conteúdo	
são	essenciais,	mas	não	suficiente	por	si	só.	Nas	palavras	de	Gauthier	(1998, p.20),	“pensar	que	
ensinar consiste apenas em transmitir um conteúdo [...] é reduzir uma atividade tão complexa 
quanto	o	ensino	[...],	é	sobretudo	negar-se	a	refletir	de	forma	mais	profunda	sobre	a	natureza	
desse	ofício	e	dos	outros	saberes	que	lhe	são	necessários”.	O	segundo,	apresenta	sua	origem	
nas	 Ciências	 da	 Educação	 e	 foram	 produzidos	 sem	 considerar	 as	 condições	 concretas	 do	
exercício	 docente,	 sendo	 saberes	 que	 não	 apresentam	 ligação	 com	o	 professor	 que	 trabalha	
em	um	ambiente	repleto	de	situações	mutáveis	que	interferem	no	processo	de	ensino,	ou	seja,	
“se	 tínhamos	no	primeiro	caso,	um	ofício	sem	saberes	pedagógicos	específicos,	no	segundo	
reduzimo-los	a	saberes	que	provocam	o	esvaziamento	do	contexto	concreto	de	exercício	do	
ensino” (GAUTHIER, 1998, p.25).

A	docência	para	Tardif	e	Lessard	(citado	por ALMEIDA; BIAJONE, 2007, p.286) 
é	compreendida	como	“[...]	uma	forma	particular	de	trabalho	sobre	o	humano,	ou	seja,	uma	
atividade	em	que	o	trabalhador	se	dedica	ao	seu	objeto	de	trabalho,	que	é	justamente	um	outro	
ser	 humano,	 no	 modo	 fundamental	 da	 interação	 humana”.	Assim,	 de	 acordo	 com	 estudos	
referentes	aos	saberes	docentes	em	todas	as	áreas	do	conhecimento	são	fundamentais	para	a	
introdução	de	dispositivos	que	visem	habituar	os	futuros	docentes	à	prática	profissional	a	partir	
da	compreensão	dos	paradigmas	que	permeiam	o	ofício	docente.

Os estudantes de licenciatura em geral, durante o curso de graduação, percebem a 
necessidade	de	um	aperfeiçoamento	permanente	do	professor	e	por	inúmeras	vezes,	além	de	
criticar	a	estagnação	formativa,	cobram	atualizações	de	seus	docentes.	Porém,	após	a	conclusão	
dessa etapa de estudo, e com o ingresso na prática educacional, como regentes de uma turma, 
por alcançar o status	desejado,	em	sua	maioria,	acreditam	ter	finalizado	seus	estudos	e	reunido	
todos	os	conhecimentos	que	julgam	suficientes	para	atuar	como	professor,	não	investindo	em	
uma	formação	continuada.		Essa	certeza	de	conhecimento	acabado	torna	a	educação	do	jeito	
como	é	utopicamente	vista:	simples	e	de	formação	rápida.	Entretanto,	essa	ação	desencadeia	
uma	prática	 exaustiva	 [no	 sentido	de	 trabalhosa	 e	 sem	 recompensa	pessoal,	 uma	vez	 que	 a	
profissão	que	escolheu	 já	não	 lhe	 fornece	mais	 satisfação]	desinteressante	 e	 seguida	apenas	
pela	 remuneração	 profissional,	 e	 como	 esta	 não	 é	 a	 desejada	 surge	 então	 o	 sentimento	 de	
desvalorização	da	prática	docente.	Assim	como	Canário	(2006,	p.22)	destaca	ao	dizer	que:
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Entre	 a	 retórica	 que	 enaltece	 a	missão	do	professor	 e	 o	 discurso	que	o	 critica	 e	 o	
culpabiliza,	o	exercício	da	profissão	de	professor	é	atravessado	por	uma	ambiguidade	
que	o	faz	oscilar,	entre	a	visão	da	‘mais	bela	profissão	do	mundo’	e	a	realidade	de	uma	
profissão	‘desgastante,	esgotante	ou	mesmo	perigosa’	[grifo	do	autor].

Grande	parte	do	conhecimento	dos	professores	sobre	ensino,	sobre	as	atribuições	
docentes e sobre como ensinar provém da própria experiência de vida e da história escolar, 
pois	a	imersão	no	ofício	de	ser	professor	se	manifesta	através	da	bagagem	de	conhecimentos	
anteriores, pois estes trabalhadores vivenciaram o espaço de trabalho antes mesmo de começar 
a	 trabalhar	enquanto	estudantes	 (TARDIF,	2000).	 Isso	vem	de	encontro	com	as	palavras	de	
Wideen (citado por TARDIF,	 2000),	 que	 afirma	 que	 os	 cursos	 voltados	 ao	 magistério	 são	
baseados	na	 aplicabilidade	de	 conhecimentos,	 da	 seguinte	 forma:	 I)	 o	 aluno	 assiste	 por	 um	
número determinado de anos a aulas; “acumulando conhecimentos” II) durante ou junto a isso, o 
aluno	vai	estagiar	para	aplicar	esses	“conhecimentos	adquiridos”;	e	III)	por	fim,	após	“formado”,	
o	aluno	vai	trabalhar	e	constata	que	aqueles	“conhecimentos	adquiridos”	na	formação	não	se	
aplicam na ação cotidiana. Este sistema está institucionalizado no sistema educacional em todos 
os	seus	níveis,	oferecendo	pouca	legitimidade	aos	saberes	dos	professores.

Analisando as práticas docentes oportunizadas, durante a disciplina de Análise 
crítica	da	prática	docente,	através	de	filmes	que	apresentam	diferentes	atuações	nesta	área,	de 
vivências	trazidas	através	de	relatos	pelos	colegas	e	refletindo-as	a	partir	de	leituras	discutidas	
nessa disciplina, encontramos como necessidade repensar os seguintes aspectos: o motivo pelo 
qual	a	licenciatura	foi	escolhida,	a	formação	continuada	(ou	não)	e	a	valorização	do	profissional	
(como se mostra atualmente e como é desejada). 

Tomando	 como	 base	 as	 entrevistas	 realizadas	 no	 projeto	 de	 pesquisa	 coletivo	
desenvolvido	pela	turma	[Projeto	de	pesquisa	Formação e atuação docente: um olhar crítico-
reflexivo para a prática pedagógica, construído coletivamente com os participantes da 
disciplina Análise crítica da pratica docente, turma 58-59, da Universidade de Caxias do Sul, 
no	período	letivo	2011-1.	Professora	Nilda	Stecanella,	estagiário	Marcelo	Prado	Amaral	Rosa	
e	monitora	Morgana	Bozza]	selecionamos	três	perguntas	fechadas	que	se	encaixam	no	nosso	
tema	de	estudo,	a	 importância	da	formação	continuada	para	a	autovalorização	profissional	e	
valorização	 social	 da	 profissão	 docente.	As	 perguntas	 selecionadas	 são:	Qual o motivo por 
ter escolhido cursar licenciatura; Após começar a atuar na profissão, você acha que...	(aqui	
são	apresentadas	contraposições	entre	aperfeiçoamento	e	acomodação)	e;	Em sua opinião o 
professor devia...	 (dentre	 as	 respostas	 analisaremos	 apenas	 duas:	 remuneração	 e	 formação	
continuada).	Sendo	assim,	iniciaremos	desmembrando	um	aspecto	de	cada	vez,	e	finalizaremos	
com	 uma	 interlocução	 entre	 as	 questões,	 nossas	 leituras	 e	 reflexões,	 feitas	 até	 o	momento,	
durante o processo de escrita. 
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ACOPLANDO SONHOS: O TORNAR-SE PROFESSOR
 
	 O	 que	 você	 vai	 ser	 quando	 crescer?	Quantas	 vezes	 escutamos	 essa	 pergunta	

na	 infância	 e	 durante	 a	 adolescência?	Ao	final	 do	 ensino	médio	 nos	 deparamos	 com	 tantas	
opções	e	pensamos	o	que	vamos	escolher	para	atuar	pelo	resto	de	nossas	vidas.	Neste	momento	
começamos	a	 lembrar	de	 todas	as	profissões	que	conhecemos	e	dos	profissionais	que	fazem	
parte	de	cada	uma.	E	é	assim	até	que	encontramos	uma	que	nos	encaixamos.	Será	que	é	só	assim	
mesmo?	Será	que	a	pressão	familiar	e	questões	financeiras	não	influenciam	nesta	importante	
escolha?

De	acordo	com	a	pesquisa	de	campo,	dentre	setenta	e	sete	entrevistados,	76%	das	
pessoas acreditam ter escolhido a licenciatura por vontade própria, seja vocação ou por ter se 
espelhado	em	alguém	que	lhe	foi	importante,	como	apresentado	na	tabela	1.

TABELA 1 – MOTIVO POR TER ESCOLHIDO CURSAR LICENCIATURA.

Motivos Número absoluto %

Financeiro 03 04

Influência	do	meio	familiar 07 09

Insucesso em outro curso 02 03

Escolha pessoal 59 76

Não respondeu 01 01

Outra. Qual? 05 08

Total 77 100

A	 escolha	 pessoal	 é	 um	 critério,	mas	 quais	 são	 os	 critérios	 que	 englobam	 essa	
escolha?	Parece	que	a	pergunta	se	responde	com	ela	mesma,	porém,	se	pararmos	para	analisá-
la,	tentaremos	buscar	quais	foram	as	influencias	que	nos	levaram	a	ela.	Às	vezes	elas	são	tão	
sutis	que	nem	percebemos	sua	importância,	ou	até	mesmo	sua	existência,	mas	se	procurarmos	
as encontraremos.

Seguidamente,	em	conversas	informais	ouve-se	os	licenciados	contar	experiências	
que	marcaram,	tanto	de	forma	positiva	quanto	negativa,	a	sua	trajetória	escolar.	Quantas	vezes	
ouvimos: Que saudade daquela professora que me fez perceber tal coisa e fez toda diferença 
na minha vida, ou Assim é fácil ser professor, vem aqui, dá um texto, faz perguntas sobre ele e 
se senta para esperar o término da aula. Dependendo das aprendizagens de cada sujeito e de 
como	ele	as	aplica,	a	escolha	profissional	se	norteará	de	maneiras	diferentes.	Se	o	“modelo”	
a	ser	seguido	é	de	alguém	atuante,	responsável	e	preocupado	com	o	que	faz,	o	caminho	que	
percorrerá buscará ter como objetivo esses mesmos princípios. E se a causa inspiradora dessa 
profissão	for	perceber	a	utópica	facilidade	em	atuar	nela,	o	profissional	que	a	seguir	poderá,	com	
pequenas	mudanças,	imaginar-se	fazendo	melhor,	porém	nem	sempre	alcançando	o	suficiente.	
Como	afirma	Tardif	(2010,	p.	151):
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A	 importância	 de	 analisar	 tais	 modelos	 reside	 no	 fato	 de	 que	 a	 prática	 educativa	
remete	a	atividades	guiadas	e	estruturadas	por	representações,	principalmente	por	essa	
representação	que	chamamos	de	objetivo	ou	de	fim.	Ao	agir,	os	educadores	não	se	
contentam	em	fazer	algo:	eles	fazem	algo	em	função	de	certas	representações	de	sua	
própria	ação	e	da	natureza,	modalidades,	efeitos	e	fins	dessa	ação.

Projetando-se	 como	 professor,	 temos	 muitas	 representações:	 roupa	 adequada,	
conhecimentos	básicos,	afetividade	(maternal),	paciência,	saberes,	autoridade	por	excelência	
entre	 outros.	Todavia,	 dependendo	 de	 onde	 nos	 encontramos	 a	 visão	 que	 temos	 de	 alguma	
situação	é	distinta,	pois	enquanto	discentes	percebemos	a	importância	de	uma	qualificação	e	
reflexão	profissional,	porém,	quando	nos	tornamos	também	docentes	à	qualificação	e	reflexão	
não são mais prioridade.

FORMAÇÃO CONTINUADA: O QUE SABEMOS E O QUE PRECISAMOS SABER?
 
O caminho para chegarmos na sala de aula todos conhecemos; esse trajeto 

básico	para	nos	 tornar	professores	é	a	 licenciatura.	E	é	nos	 seus	estudos	que	construímos	e	
desconstruímos	muitas	 ideias	sobre	esta	profissão.	É	muito	comum	encontrarmos	estudantes	
principiantes	destes	cursos	comentando	sobre	expectativas	referentes	ao	curso,	bem	como	as	
situações	 que	 já	 vivenciam	 em	 seu	 cotidiano	 acadêmico.	De	 acordo	 com	 Pierre	Dominicé,	
citado	por	Perrenoud	(2002,	p.	24)	“não	há	formação	inicial,	há	apenas	formações	contínuas,	
na	medida	 em	que	 sempre	partimos	de	 aquisições	 anteriores”.	 Isto	 é,	 não	nascemos	 isentos	
de	conhecimentos,	e	não	desaprendemos,	mas	sim	acoplamos	ao	que	já	sabemos, adquirimos	
informações	e	formamos	saberes	novos.

Não só no início do curso, mas durante todo ele, existem relatos constantes de 
reclamações	dos	alunos	relativos	à	má	ou	pouca	qualificação	de	seus	docentes.	Muitos	dominam	
sua	área	de	conhecimento,	mas	percebe-se	falta	de	didática	ao	explorá-lo	coletivamente;	ou	tem	
um engajamento com os alunos e com o conteúdo, porém seu conhecimento é mais restrito. Há 
ainda	aqueles	que	estimulam	apenas	a	cópia,	não	produzindo	conhecimentos	nem	incentivando	
a	pesquisa.	De	 certa	 forma,	 sabe-se	 a	 importância	da	pesquisa	na	prática	docente,	Marques	
ressalta	 isso	 ao	 afirmar	 que	 “é	 a	 pesquisa	 que	 lhe	 [o	 professor]	 dá	 condições	 de	 ensinar.	É	
a	pesquisa	que	 lhe	permite	aprender	e	 ter	condições	de	ajudar	seu	aluno	a	aprender”	(2007,	
p. 62). Mesmo assim, com toda crítica respectiva à docência, depois da conclusão do curso, 
quando	além	de	aluno,	se	torna	professor,	percebe-se	que	o	discurso	tão	julgador	repetido	ao	
longo	de	 sua	 formação	 é	 esquecido,	 ao	 invés	de	 se	 tornar	potência,	 visto	que	 agora	muitos	
também	estagnaram	sua	formação,	não	buscando	aperfeiçoamento,	pois	se	sentem	qualificados	
o	suficiente	para	atuar	no	que	escolheram.

O	 fato	 que	 deveríamos	 considerar	 é	 que	 na	 profissão	 docente,	 quem	 aponta	
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quando	e	como	devemos	nos	qualificar	é	o	aluno,	sujeito	da	nossa	profissão.	É	através	dele	
que	 percebemos	 se	 estamos/somos	 qualificados	 ou	 não.	 Segundo	Marques	 (2007,	 p.62),	 “o	
professor	precisa	pensar	no	aluno	a	partir	do	aluno,	e	não	a	partir	dele	próprio,	para	ajudar	a	
construir	o	adulto	capaz	de	conquistar	por	si	só,	a	beleza	e	a	verdade	do	seu	tempo”,	ou	seja,	
como	mediar	as	construções	do	próximo	sem	compreender	de	que	orientação	ele	precisa.	

Esta	 constatação	 se	 torna	 clara	 a	 partir	 de	 outra	 pergunta	 fechada	 contida	 na	
entrevista	realizada	com	os	graduandos	das	licenciaturas,	na	qual	foi	questionada	a	opinião	do	
entrevistado	quanto	à	presença	ou	ausência	da	formação	continuada	após	ingresso	na	atuação	
docente.	De	acordo	com	as	 respostas,	 foi	concluído que	a	minoria	dos	professores	continua	
investindo	no	seu	aperfeiçoamento,	pois	dentre	os	setenta	e	sete	entrevistados,	27%,	acreditam	
no	 investimento	 continuo	 da	 profissão,	 enquanto	 73%	 apostam	 na	 acomodação	 devido	 a	
numerosos	fatores,	dentre	eles	a	de	falta	de	tempo,	dinheiro,	dificuldades	diversas.

Este	fato	nos	faz	refletir	sobre	os	aspectos	valorativos	da	educação.	Que	valores	
damos	à	qualidade	de	nosso	planejamento?	De	nossas	aulas?	De	nossos	saberes?	De	nossas	
atuações?	De	nossas	produções?	Como	professores,	ditos	habilitados	em	educação,	conhecedores	
de	que	a	aprendizagem	é	um	processo	inacabado,	se	convencem	de	que	apenas	uma	parcela	
deste	processo	os	capacita	para	uma	prática	eficiente?	Será	que	a	aprendizagem	processual	é	
válida	somente	enquanto	aluno?

Segundo	Perrenoud	(2002,	p.	50),	“os	professores	que	só	refletem	por	necessidade	e	
que	abandonam	o	processo	de	questionamento	quando	se	sentem	seguros	não	são	profissionais	
reflexivos”.	Dizendo	de	outra	forma,	depois	de	alcançarem	o	status	almejado,	criam	empecilhos	
para	justificar	a	acomodação,	sem	se	preocupar	com	o	julgamento	alheio,	porém,	se	repensarmos 
a	nossa	atuação,	será	que	não	sentiremos	necessidades	da	atualização	constante?	Ou	será	que	
fazer	tudo	do	mesmo	jeito,	com	as	mesmas	palavras,	os	mesmos	discursos,	mesmas	escritas	
reflete	um	sentimento	de	sucesso	profissional?	Será	que	usar	o	caderno amarelado [expressão 
utilizada	para	denominar	um	planejamento	estagnado	e	inflexível,	feito	e	reproduzido	durante	
uma	vida	docente]	é	sinônimo	de	qualidade?	O	que	deu	certo	uma	vez	dará	sempre?	Todas	as	
turmas	ou	grupo	de	alunos	são	iguais?	Será	que	existe	apenas	uma	forma	de	construir	saberes?		
Será	que	devemos	descartar	nossos	modelos	por	completo?	

Sabe-se	que	existem	conhecimentos	pré-estabelecidos,	mas	também	é	sabido	que	
nem	todos	aprendem	da	mesma	forma.	Mesmo	porque,	segundo	Pasta	e	Ribeiro	(2009,	p.	124)	
“cada	um	aprende	o	que	 lhe	convém,	e	nem	 tudo	convém	a	 todos”.	Será	que	não	devemos	
estar	 sempre	 em	busca	de	novas	ou	diferentes	 formas	de	 construir	 o	que	 é	determinado?	E	
por	que	essa	busca	da	atualização	incomoda	tanto?	Falamos	tanto	da	falta	de	valorização	da	
atuação	docente,	mas	será	que	não	a	banalizamos	quando	não	lhe	damos	a	devida	e	necessária	
importância?	Esta	é	uma	outra	questão,	que	abordaremos	no	próximo	tópico.	
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VALORIZAÇÃO DOCENTE: A DESEJADA OU A MERECIDA?
 
Críticas	referentes	à	valorização	da	profissão	docente	são	ouvidas	constantemente.	

Mas,	de	que	valorização	estamos	nos	referindo?	Segundo	o	dicionário	web,	valorizar	significa	
“aumentar	 o	 valor	 ou	 preço	 [...];	 aumentar	 o	 préstimo	 [...];	 enriquecer	 [...];	 reconhecer	 o	
merecimento	 [...];	 reconhecer	 os	 próprios	 méritos,	 dons	 ou	 qualidades	 [...]”.	 Destes	 tantos	
significados,	 qual	 o	 professor	 se	 apropria	 inicialmente?	A	 partir	 dos	 dados	 coletados	 com	
a	 pesquisa	 realizada,	 de	 acordo	 com	 a	 última	 questão	 foco	 deste	 artigo,	 em sua opinião, o 
professor devia...,	 dentre	 todas	 as	 respostas,	 uma	 das	mais	 citadas,	 com	16%,	 indica	 que	 o	
professor	devia	ser	melhor	remunerado.	Conforme	ilustra	a	tabela	2.

TABELA 2 – POSICIONAMENTOS MAIS CITADOS ENTRE OS ENTREVISTADOS 
FRENTE A: O PROFESSOR DEVIA.

Posicionamentos Número absoluto %

Ser melhor remunerado 12 12

Amar	a	profissão 13 17

Atualizar-se constantemente 9 12

Não rotular os alunos pelo contexto sociocultural 2 3

Outra 29 38

Total 77 100%

Considerando	 que	 remuneração	 é	 um	 preço	 a	 ser	 pago	 pelo	 serviço	 prestado	
(profissão	exercida),	e	que	de	acordo	com	o	dicionário	web	aumentar	o	preço	é	uma	forma	de	
valorizar, a utilização da palavra remuneração como sinônimo de valorização é aceita. Mas será 
que	é	só	este	modo	de	valorização	que	há	no	oficio	docente?	Na	prática	docente	vivenciamos	
inúmeras	formas	de	valorização:	o	reconhecimento	por	parte	dos	alunos,	de	colegas,	das	famílias,	
enfim,	da	comunidade	escolar;	a	percepção	da	gradativa	mudança	de	vidas	que	acontece	nas	
escolas;	a	satisfação	pessoal,	por	fazermos	parte	de	um	meio	que	reflete	sobre	o	que	pode	vir	
a ser; entre outros. Mesmo assim, esses valores aparentemente se demonstram demagógicos, 
pois	aparecem	em	discursos	de	profissionais	em	formação	inicial	e	se	perdem	no	decorrer	de	
sua atuação.

Se	refletirmos	sobre	a	atuação	de	alguns	professores,	surgirão	questões	sobre	como	
ter	uma	remuneração	maior	se	não	há	uma	qualificação	progressiva?	O	salário	deve	ser	sempre	
crescente,	e	o	aperfeiçoamento?	Queremos	cada	vez	ganhar	mais	e	fazer	cada	vez	menos.	Será	
que	esta	é	uma	relação	equilibrada	ou	adequada?	Será	que	a	valorização	financeira	deve	ser	
equivalente	à	formação?	Também	é	válido	lembrar	que	o	plano	de	carreira	existe,	mas	ter	o	
diploma em mãos é sinônimo de ter construído determinado conhecimento?

A	dedicação	em	relação	aos	nossos	estudos	deve	ser	constante	em	qualquer	área	de	
trabalho	e	partindo	dela	devemos	nos	perguntar:	a	quem	deve	interessar	a	dedicação	referente	
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à	profissão?	Essa	dedicação	engloba	não	somente	diplomas,	mas	reflexões	e	pesquisas,	pois,	
segundo	Marques	(2007,	p.	62)	“é	a	pesquisa	que	lhe	dá	condições	de	ensinar.	É	a	pesquisa	
que	 lhe	permite	 aprender	 e	 ter	 condições	de	 ajudar	 seu	 aluno	 a	 aprender”.	Sendo	 assim,	 se	
aprendermos a valorizar essa dedicação, vamos percebê-la como parte de nossa carreira, 
se	 mostrando	 contínua	 numa	 formação	 e	 tendo	 como	 consequência	 o	 reconhecimento	 e	 a	
remuneração	próximo	ao	que	desejamos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Enfoca-se	tanto	a	valorização	na	remuneração,	que	se	negligencia	a	existência	de	
outros valores presentes na educação. A mudança desta concepção de valorização deve partir 
inicialmente	no	sujeito	da	mesma,	para	depois	questionarmos	o	valor	que	este	ofício	recebe	da	
sociedade.

Sonha-se	 tanto	 em	 fazer	 diferença	na	vida	de	outras	 pessoas	 e	 no	meio	 em	que	
estamos	inseridos,	acredita-se	ter	escolhido	a	profissão	adequada	para	essa	satisfação	pessoal,	
inicia-se	uma	formação	a	fim	de	alcançar	esse	sonho,	porém	após	a	conclusão	da	 formação	
mínima	sente-se	pronto	para	executar	a	função	que	se	propôs,	desvencilhando-se	da	pesquisa	
como	qualificação	profissional.	Por	que	esse	afastamento	dos	estudos?	Surge	então	uma	nova	
pergunta: Como vemos o retorno para os estudos continuados? 

Percebe-se	 uma	 grande	 resistência,	 pois	 a	maioria	 dos	 professores	 considera-se,	
de	 certa	 forma,	 suficientemente	 conhecedor	 de	 sua	 função,	 e	 consequentemente,	 julgando	
desnecessário	sua	atualização.	Freire	apud	Canário	(2006,	p.	30),	explica	que	“se	estudar	para	
nós,	não	fosse	quase	sempre	um	fardo,	se	ler	não	fosse	uma	obrigação	amarga	a	cumprir,	se,	
pelo	contrário,	estudar	e	ler	fossem	fontes	de	alegria	e	de	prazer”.	Precisamos	encontrar	aquela	
motivação	inicial,	aquela	necessidade	de	fazer	a	diferença	para	enxergarmos	a	necessidade	de	
uma	atualização	contínua	e	resgatar	a	valorização	que	desejamos.
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ESCOLA TARDIA: REFLEXÕES SOBRE A ESCOLA NA MODERNIDADE 
LIQUIDA

Thiago de Oliveira da Silva1

RESUMO
Os	teóricos	da	modernidade,	em	sua	maioria,	entendem	que	hoje	vivemos	num	mundo	caracterizado	pela	mudança,	
pela	fluidez,	é	a	chamada	modernidade	líquida.	Essa	etapa	da	modernidade	é	caracterizada	pelo	sentimento	de	
incerteza	 em	 relação	 ao	 futuro,	 pois	 até	mesmo	 criar	 planos	 pode	 ser	 uma	 atividade	 frustrante.	Nesse	mundo	
em	constante	mudança,	qual	é	o	papel	da	escola?	E,	principalmente,	qual	é	o	papel	do	professor	de	sociologia?	
Será	que	a	escola	como	está	planejada	atende	às	exigências	educacionais	do	mundo	líquido?	A	partir	dos	escritos	
do	sociólogo	polonês	Zygmunt	Bauman,	analisamos	nesse	texto	a	situação	atual	da	escola	e	os	desafios	para	o	
futuro.	Relatamos	também	parte	das	experiências	vivenciadas	durante	a	realização	do	estágio	supervisionado	em	
Sociologia realizado para conclusão do curso de licenciatura em Sociologia da UNIDAVI.

Palavras-chaves:  Escola.	Sociologia.	Modernidade.	Liquidez.	Solidez.

ABSTRACT
Theorists	of	modernity,	mostly,	understand	that	we	live	in	a	world	characterized	by	change,	fluidity,	is	called	liquid	
modernity.	This	stage	of	modernity	is	characterized	by	feelings	of	uncertainty	about	the	future,	because	even	create	
plans	can	be	a	frustrating	activity.	In	this	changing	world,	what	is	the	role	of	the	school?	And	above	all,	what	is	the	
role	of	the	professor	of	sociology?	Does	the	school	as	it	is	planned	today	meets	the	educational	requirements	of	the	
liquid	world?	From	the	analysis	of	the	Polish	sociologist	Zygmunt	Bauman,	this	text	analyzed	the	current	situation	
of	the	school	and	the	challenges	for	the	future.	We	also	report	some	of	the	experiences	during	the	performance	of	
supervised	training	in	sociology	performed	to	complete	the	degree	in	sociology	UNIDAVI.

Keywords:	School.	Sociology.	Modernity.	Liquidity.	Solidity.

INTRODUÇÃO

O	presente	artigo	é	resultado	direto	de	pesquisas	e	atividades	ministradas	em	sala	de	
aula na disciplina de Sociologia realizadas em três escolas públicas estaduais da regional de Rio 
do Sul – SC, com o intuído de concluir o estágio curricular supervisionado em Sociologia para 
receber o título de licenciado em Sociologia pelo Centro Universitário para o Desenvolvimento 
do	Alto	Vale	do	Itajaí	–	UNIDAVI.	Participaram	das	atividades	de	pesquisa	cerca	de	200	jovens	
estudantes da 1º série do Ensino Médio	com	idades	que	variam	de	14	a	17	anos.

As	atividades	foram	realizadas	ao	longo	de	10	aulas,	ou	seja,	05	encontros	semanais	

1	Bacharel	em	Ciências	Sociais	pela	FURB,	licenciado	em	Sociologia	pela	UNIDAVI	e	professor	da	disciplina	de	
Sociologia na Escola de Educação Básica UNIDAVI.
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durante os meses de março e abril de 2013. Durante esses encontros, os alunos entraram em 
contato	 com	 definições	 gerais	 da	 disciplina	 de	 Sociologia,	 seus	 objetivos	 educacionais	 e,	 a	
relevância	prática	e	teórica	que	o	conhecimento	sociológico	pode	ter	na	vida	do	jovem	estudante	
do Ensino Médio. Foram apresentados ao conceito de imaginação sociológica elaborado pelo 
sociólogo	norte-americano	Charles	W.	Mills	e	a	textos	do	sociólogo	inglês	Anthonny	Giddens,	
onde	este	aborda	definições	gerais	da	disciplina	e	seus	aspectos	históricos.

Cada	um	dos	encontros	realizados	possuíam	objetivos	específicos	para	a	construção	
da	 atividade	que	 consistia	 basicamente	 na	 elaboração	 e	 na	 analise	 de	 uma	história	 de	 vida.	
Ao	longo	dos	encontros	os	alunos,	de	forma	individual	ou	em	pequenos	grupos,	precisaram	
construir	um	personagem,	uma	biografia	e,	colocar	nessa	biografia	aspectos	que	os	mesmos	
considerassem	um	desafio	para	a	vida,	seja	eles	problemas	a	serem	enfrentados	ou	metas	a	serem	
batidas	por	jovens	na	mesma	idade	e	situação	econômica	que	a	deles.	Ao	final,	os	trabalhos	
foram	socializados	em	sala	para	todos	os	colegas	da	turma	em	forma	de	slides ou vídeos.

Os	objetivos	a	serem	alcançados	com	essa	pesquisa	foram	inúmeros,	mas,	merecem	
destaque	aqui,	a	ideia	de	traçar	um	perfil	entre	os	jovens	elencando	os	principais	problemas	que	
os	mesmos	acreditam	ter	ou	que	enfrentaram	na	vida,	bem	como,	os	objetivos	e	desejos	para	
o	futuro.	No	meio	disso	tudo,	podemos	avaliar	o	papel	da	escola	e	da	educação	de	forma	geral	
na	vida	desses	jovens.	Ou	seja,	a	importância	que	esses	atribuem	à escola na construção de seu 
futuro	e	na	resolução	de	seus	problemas.

Os	resultados	obtidos	com	a	pesquisa,	foram	analisados	a	luz	das	ideias	de	Zygmunt	
Bauman sobre a sociedade contemporânea, sobretudo, baseado em seus últimos textos onde o  
autor	se	propõe	a	debater	os	dilemas	da	juventude	na	modernidade	líquida.	Por	fim,	baseado	
nos escritos desse autor, analisamos o papel da escola no atual estágio de desenvolvimento 
social,	bem	como,	os	novos	desafios	impostos	aos	professores	e	educadores	de	maneira	geral	
em	meio	a	uma	sociedade	caracterizada	pela	fluidez.	Atribuímos	aqui	um	destaque	especial	para	
o	professor	de	Sociologia	e	a	contribuição	que	um	professor	com	essa	formação	pode	fornecer	
para a escola.

O artigo esta estruturado de maneira simples e objetiva, na primeira parte 
apresentamos a situação da escola à	luz	da	teoria	da	modernidade	líquida,	elencando	os	desafios	
da	escola	e	da	educação	de	modo	geral,	em	seguida,	apresentamos	os	resultados	da	pesquisa	
e	da	atividade	realizada	em	sala	de	aula,	ao	final	reafirmamos	a	necessidade	da	escola	e	dos	
profissionais	 da	 educação,	 inclusive	 dos	 professores	 de	 Sociologia	 se	 adaptarem	 ao	mundo	
líquido	 como	 premissa	 para	 que	 a	 escola	 continue	 existindo	 e	 cumpra	 de	 fato	 sua	 função,	
preparar para a vida.

A ESCOLA NO MUNDO MODERNO LÍQUIDO

A preocupação com a universalização da educação é relativamente recente. Até 
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pouco tempo atrás, escola era exclusividade da elite econômica mundial. Esse cenário mudou, 
os governos passaram a investir mais em educação e a traçar planos e metas. No Brasil, até início 
do	século	XXI	as	metas	não	são	em	relação	à	qualidade,	e	sim	à	quantidade.	É	preciso	colocar	
todas	as	crianças	na	escola	e	erradicar	o	analfabetismo	juvenil.	Garantir	que	cada	criança	esteja	
na	escola	implica	na	garantia	de	futuros	adultos	alfabetizados,	mesmo	que	a	qualidade	dessa	
escola	seja	péssima.	De	fato	essa	política	atingiu	sucesso	em	vários	estados,	em	Santa	Catarina,	
por exemplo, praticamente todas as crianças com 6 anos ou mais estão matriculadas em escolas 
públicas estaduais ou municipais. 

A	 questão	 da	 qualidade,	 porém,	 ficou	 em	 segundo	 plano.	Apenas	 recentemente	
é	 que	 se	 começa	 a	 debater	 as	 questões	 referentes	 à	 qualidade	 do	 ensino	 oferecidas	 a	 essas	
crianças.	Trata-se	de	um	projeto	mais	amplo,	em	que	a	primeira	parte	implica	em	colocar	todas	
as	crianças	na	escola,	a	partir	daí,	garantir	a	qualidade	do	ensino.	Paradoxalmente,	antes	mesmo	
de	garantir	a	qualidade	na	educação	nas	séries iniciais da Educação Básica, o governo tornou 
obrigatória a permanência dos jovens na escola até os 17 anos, ou seja, a universalização da 
Educação Básica criou um cenário preocupante, onde crianças de 6 a 17 anos são obrigadas 
a frequentarem	 uma	 escola	 que	 não	 está	 preparada	 para	 receber	 esse	 número	 de	 alunos.	O	
resultado	disso	é	obvio.	Alunos	desmotivados,	professores	estressados	e	os	índices	de	qualidade	
de ensino estagnados, ou apresentando pouca melhora.

De	maneira	tímida,	o	governo	federal	começa	a	propor	algumas	mudanças	como,	
por exemplo, os programas de modernização da escola, programa nacional do livro didático, 
internet banda larga nas salas de tecnologia, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e, 
claro,	um	plano	de	valorização	profissional,	conhecido	pelos	professores	como	“a	lei	do	piso”	
(lei nº 11.738 de 2008). Apesar dos entraves burocráticos, da resistência de governadores e 
prefeitos	em	cumprir	esses	programas,	algumas	melhoras	já	foram	alcançadas,	mas	estão	bem	
abaixo	do	esperado	pelos	professores	e	gestores.

Nesse	 cenário	 complicado,	 como	 os	 professores	 devem	 buscar	 motivação	 para	
prepararem aulas mais interessantes e despertar nos alunos o gosto perdido a muito tempo pelo 
estudo?	Em	específico,	como	o	professor	de	Sociologia	pode	apresentar	sua	disciplina	para	os	
alunos	de	forma	interessante,	e,	também	contribuir	para	a	melhora	da	escola	como	um	todo?	
Como	 fazer	 com	que	 os	 nossos	 alunos,	 se	 comportem	de	maneira	 diferente,	 assumam	uma	
postura	critica	independente	diante	do	conhecimento	e	do	mundo?	Os	desafios	não	são	poucos,	
contudo não podemos cair no derrotismo, nas palavras de Bauman:

Assim	há	muitos	motivos	para	preocupação,	mas	não	para	desespero.	À	sua	pergunta	
sobre	se	–	dadas	as	pressões,	os	modismos	e	peculiaridades	aparentemente	irresistíveis	
que	hoje	prevalecem	–	ainda	podemos	ter	a	expectativa	ou	a	esperança	de	que	nossos	
filhos	e	alunos	se	comportem	diferente	da	maneira	como	a	maioria	hoje	se	comporta,	
minha	resposta	é	“sim”.	Se	é	verdade	(e	é)	que	cada	conjunto	de	circunstância	contém	
algumas	oportunidades	e	seus	perigos,	também	é	verdade	que	cada	qual	está	repleto	
tanto	de	rebelião	quanto	de	conformismo.	Não	nos	esquecemos	de	que	toda	maioria	
começou	 como	 uma	 pequenina,	 invisível	 e	 imperceptível	 minoria.	 E	 que	 mesmo	
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carvalhos centenários desenvolveram-se a partir de bolotas ridiculamente minúsculas. 
(BAUMAN, 2013).

Diante	disso,	uma	das	principais	contribuições	do	professor	de	Sociologia	dentro	da	
escola, para com seus alunos e com a instituição é justamente a postura de pensador, ou seja, de 
ser	um	filosofo	da	educação	com	a	missão	de	redescobrir	(se	é	que	algum	dia	já	foi	descoberto)	
o	sentido	da	escola.	Dito	de	outra	forma	é	preciso	que	entendamos	qual	é	o	verdadeiro	objetivo	
da	escola	diante	da	sociedade	moderna,	para	isso,	precisamos	compreender	de	fato	o	que	é	a	
sociedade moderna.

Não	vamos	nos	ater	aqui	a	longas	discussões	sobre	o	conceito	de	modernidade,	tão	
pouco, vamos datar seu início	e	seu	fim,	porém	algumas	características	do	mundo	contemporâneo	
devem	ser	discutidas	para	que	possamos	compreender	de	fato,	o	que	é	a	escola	e	qual	a	sua	
função	nessa	sociedade.

Nesse	sentido,	o	trabalho	do	sociólogo	polonês	Zygmunt	Bauman	nos	proporciona	
alguns elementos centrais para entender o atual estágio da modernidade.  

É	um	dos	mais	interessantes	e	influentes	comentadores	(que	refletem)	sobre...	
a condição humana. Os livros escritos por Bauman segundo muitos analistas 
constituem o corpo da obra mais importante à compreensão da natureza do mundo 
em	que	vivemos.	Ele	é	um	observador	especialmente	perspicaz	quanto	as	tendências	
e	forças	fundamentais	da	atualidade	pelo	fato	de	tê-las	vivenciado	de	maneira	radical.	
(BAUMAN, 2011).

Ao analisar a modernidade, o autor propôs a separação entre duas modernidades 
distintas	 que	 em	 parte	 convivem	 juntas	 e	 se	 complementam,	mas	 também	 sucedem	 uma	 a	
outra. A primeira é chamada pelo autor de modernidade sólida cuja solidez é sua principal 
característica	e	a	modernidade	liquida,	onde	a	liquidez	e	a	fluidez	fazem	parte	da	vida	de	todos.

A modernidade sólida, corresponde ao primeiro estágio da modernidade, onde a 
esperança	num	futuro	melhor	poderia	ser	construída	com	solidez,	onde	conceitos	como	cidade,	
família,	lar,	trabalho,	amor	eram	de	fato,	ideias	que	poderiam	ser	levadas	para	toda	a	vida.	Nesse	
período	os	indivíduos	se	identificavam	com	certos	valores,	certas	instituições	e	construíam	suas	
vidas	a	partir	delas,	é	o	caso,	por	exemplo,	da	família	de	trabalhadores	que	durante	gerações	
morou	no	mesmo	bairro	quiçá	na	mesma	rua,	trabalharam	todos	na	mesma	empresa,	pais	filhos	
e	 netos.	Essa	 família	 não	 existe	mais,	 essa	 empresa	 possivelmente	 não	 existe	mais,	 e	 esses	
valores, estão passando por mudanças cada vez mais perceptíveis.

A	escola	que	conhecemos	hoje	foi	construída	nesse	mundo	moderno	sólido,	onde	o	
“para vida toda” vazia sentido e era um valor desejável por todos. Essa escola continua existindo 
hoje,	porém	na	modernidade	líquida	esses	valores	já	são	outros.
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É	difícil	precisar	quando	a	modernidade	perde	a	sua	solidez,	mas	com	certeza	essa	
nova	etapa	da	modernidade	é	influenciada	pelo	intenso	processo	de	globalização	que	tem	seu	
início	 com	 a	 queda	 do	muro	 de	Berlin	 e	 com	 o	 capitalismo,	 estilo	 americano,	 se	 tornando	
modelo econômico hegemônico no mundo como um todo. Nessa etapa, grandes empresas 
multinacionais, tornam-se transnacionais, ou seja, perdem completamente sua identidade com 
o local de origem e migram pelo planeta a procura de mão-de-obra mais barata e jornadas de 
trabalho	mais	flexíveis	intensificando	assim	duplamente	a	pobreza,	deixando	seu	país	de	origem	
com grande número de desempregados e explorando o trabalho em outro lugar. A globalização 
nesse sentido, não globalizou apenas a produção e a circulação de mercadorias mas globalizou 
também	a	pobreza	e	a	incerteza	que	até	então	eram	características	do	chamado	terceiro	mundo.	
Criando	um	mundo	onde	os	seres	humanos	podem	ser	classificados	entre	consumidores	e	não-
consumidores,	ou	como	alguns	preferem	chamar,	consumidores	falhos,	ou	seja,	pessoas	sem	
valor nenhum no mercado, cujo a existência é antes de mais nada um estorvo, um peso extra 
para os outros.

Nesse	cenário	conturbado	da	modernidade	 líquida,	Bauman	faz	uma	advertência	
importante	ao	citar	uma	pesquisa	realizada	pela	fundação	Joseph	Rowntree:

O	número	de	jovens	que	sofre	de	depressão	dobrou	em	12	anos,	e	centenas	de	milhares	
se veem excluídos da possibilidade de elevar seus níveis de educação e prosperidade. 
Quando	em	1981,	pessoas	nascidas	em	1958preencheram	um	questionário	sobre	saúde	
mental,	7%	apresentaram	tendências	a	depressão	não-clinica.	O	número	equivalente	
para	o	grupo	de	1970,	entrevistados	em	1996,	foi	de	14%.	A	análise	indicou	que	o	
aumento	ligava-se	ao	fato	de	o	grupo	mais	jovem	ter	crescido	com	maior	experiência	
de	desemprego.	A	probabilidade	de	que	portadores	de	diplomas	tenham	depressão	era	
um terço menor. (BAUMAN, 2005).

Dessa	forma,	podemos	perceber	que	uma	das	características	fundamentais	do	atual	
estágio	de	desenvolvimento	da	modernidade	é	a	sua	fluidez.	Parte	dessa	fluidez	se	manifesta	
na	incerteza	em	relação	ao	amanhã	experimentada	por	milhões	de	jovens,	que	hoje	são	nossos	
alunos	e	que	não	conseguem	enxergar	a	possibilidade	do	progresso	através	do	estudo	como	
a	 escola	 e	os	professores	 insistem	em	pregar	 em	suas	 aulas.	Dito	de	outra	 forma,	 a	 certeza	
que	o	estudo	garante	uma	vida	mais	fácil,	melhores	empregos	e	mais	dinheiro,	características	
fundamentais	 de	 um	 consumidor	 não	 são	 vistas	 com	a	mesma	 certeza	 que	 há	 50	 anos.	 Por	
outro	lado,	as	fronteiras	que	separam	ricos	e	pobres	ficaram	menores,	embora,	sejam	evidentes.	
Com	 isso,	 nada	 impede	que	um	sujeito	que	 seja	 rico	hoje,	 amanhã perca todo seu dinheiro 
em	investimentos	errados,	ou	que	o	 indivíduo de classe média acabe perdendo o emprego e 
enfrentando	grandes	dificuldades	financeiras,	mesmo	sendo	portador	de	um	diploma	em nível 
superior. Da	mesma	forma	que	o	contrário	possa	ser	verdadeiro	apesar	de	pouco	provável.	Aliás 
para autores como Bauman	só	existe	na	modernidade	líquida	caminho	de	mão	única	para baixo, 
rumo à pobreza extrema. 
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A	escola	como	foi	constituída	no	século	passado,	não	atende	mais	às necessidades 
da era moderna	líquida,	pois	ela	foi	pensada	para	o	mundo	sólido. A metodologia utilizada pelos 
professores,	a	forma	como	os	livros	e	materiais	didáticos	são	organizados,	o	currículo	escolar,	
e	sobretudo,	a	formação	intelectual	dos	professores	e	gestores	não	atendem	mais	a	necessidade	
da	era	moderna	líquida.	A	escola	não	consegue	acompanhar	as	mudanças	ocorridas	nos	últimos	
20 ou 30 anos, nas palavras de Bauman:

Levou	mais	de	dois	milênios,	desde	que	os	sábios	da	Grécia	antiga	inventaram	a	noção	
de paidea,	para	que	a	ideia	de	educação	para	toda	a	vida	se	transformasse	de	paradoxo	
em	 pleonasmo.	 Essa	 notável	 transformação	 ocorreu	muito	 pouco	 tempo	 atrás,	 nas	
últimas	décadas,	em	consequência	do	ritmo	radicalmente	acelerado	da	mudança	no	
cenário	 social	 dos	 dois	 principais	 conjuntos	 de	 atores	 da	 educação:	 professores	 e	
alunos (BAUMAN, 2013).

Nessa	perspectiva,	o	autor	nos	propõe	uma	metáfora	 interessante	ao	comparar	o	
trabalho	da	escola,	do	professor	com	mísseis	balísticos	que	inventados	no	início da era moderno-
sólida	eram	construídos	e	planejados	com	um	objetivo	específico,	com	um	alvo	já	determinado,	
úteis nas guerras de bunkers	e	trincheiras,	pois	sempre	atingiam	seus	alvos.	Perdem	sua	função	
quando	esse	alvo	deixa	de	ser	imóvel	e	passa	a	se	movimentar	de	maneira	cada	vez	mais	rápida,	
tornando-se	assim	impossível	de	se	acertar.	O	mesmo	acontece	com	a	sociedade	moderna	líquida	
em	que	a	mudança	é	rápida.	O	que	fazer	diante	disso?	O	mesmo	que	a	indústria	armamentista	
fez	com	seus	mísseis,	ou	seja,	criar	mísseis	mais	 inteligentes.	Armas	que	podem	mudar	sua	
trajetória em pleno vou, escolher novos alvos no ar, mudando assim constantemente a sua 
finalidade.	Nas	palavras	do	autor:

Os mísseis inteligentes, ao contrário de seus primos balísticos mais antigos, aprendem 
no	percurso.	Assim,	o	que	precisam	que	lhes	forneçam	de	inicio	é	a	capacidade	de	
aprender,	e	aprender	depressa.	Isso	é	óbvio.	O	que	é	menos	visível,	porém,	embora	
não	menos	crucial	que	o	 talento	de	aprender	depressa,	é	a	capacidade	de	esquecer	
instantaneamente	 o	 que	 foi	 aprendido	 antes.	 (...)	 Toda	 informação	 que	 adquirem	
envelhece	depressa;	em	fez	de	oferecer	uma	orientação	confiável,	ela	pode	induzi-los	
a	erro	a	menos	que	se	possa	descartá-la	prontamente.	(BAUMAN,	2013).

A escola, deve então ensinar os alunos a aprenderem rápido, mas também, 
problematizar a ideia do conhecimento como algo verdadeiro, ou seja, ele é sempre mutável, 
por	isso	mesmo,	os	alunos	devem	apreender	mais,	e	mais	que	isso,	aprender	a	aprender	sempre.	
Na	medida	em	que	todo	conhecimento	é	descartável,	ter	conhecimento	não	é.	Os	alunos	e	o	
professor	de	certa	forma	ainda	 tentam	viver	a	modernidade	sólida,	como	um	ser	moribundo	
agonizando,	 insistindo	 em	 dar	 o	 último	 suspiro,	 professando	 o	 conhecimento	 para	 toda	 a	
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vida,	enquanto	os	alunos	insistem	em	perguntar	–	para	que	serve	esse	conteúdo?	Onde	eu	vou	
usar	 isso	 na	minha	 vida?	Os	 professores	 insistem	 em	não	 saber	 responder	 a	 essa	 pergunta.	
Mesmo	porque,	é	difícil	saber	qual	é	a	resposta	certa.	Os	filósofos	da	educação	da	era	sólida	
moderna,	viam	os	professores	como	lançadores	de	mísseis	balísticos,	e	os	instrumentos	sobre	
como	assegurar	que	seus	produtos	permanecessem	estritamente	no	curso	predeterminado	pelo	
impulso do disparo inicial. (BAUMAN, 2013).

Qualquer	um,	ou	qualquer	coisa	que	pareça	como	uma	verdade	universal,	 como	
regra	estritamente	verdadeira	e	que	deva	ser	aceita	por	todos,	na	era	moderno-líquida	não	faz	
sentido	num	mundo	repleto	de	pessoas	dispostas	a	falar	tudo	sobre	qualquer	assunto	na	internet.	
O	professor	não	pode	mais	ser	um	legislador,	detentor	do	verdadeiro	conhecimento,	mas	deve	
sim,	ensinar	os	alunos	de	que,	nem	tudo	o	que	se	lê	na	internet	é	verdade	e,	principalmente,	
ajudar	os	alunos	a	se	adaptarem	a	esse	mundo	em	constante	transformação.	Mas,	para	isso,	o	
professor	deve,	ele	mesmo,	entender	o	mundo	em	toda	sua	liquidez.

Na era moderno-sólida, valores “para toda a vida” são descartáveis, aliás não são 
mais	desejáveis,	mesmo	para	questões	ligadas	ao	mundo	do	trabalho,	se	há	30	anos,	as	grandes	
empresas	buscavam	trabalhadores	que	se	identificassem	com	ela,	que	desenvolvessem	lealdade	
institucional,	 hoje,	 procuram	 justamente	 o	 contrário,	 ou	 seja,	 trabalhadores	 flexíveis	 que	
possam	se	adaptar	a	qualquer	mudança	que	ocorra	da	maneira	mais	rápida	possível,	e	mais	que	
isso,	trabalhadores	que	antecipem	e	promovam	essa	mudança.	A	velha	história	estereotipada	
de	que	as	empresas	precisavam	de	mão-de-obra	desqualificada	intelectualmente	não	tem	mais	
o	mesmo	teor	de	verdade.	Agora,	os	cidadãos	da	era	líquida	pelo	bem	ou	pelo	mal,	sejam	eles	
alunos,	professores,	 enfim	 todos,	 logo	percebem	que	nesse	mundo,	nada	dura	muito	 tempo,	
quem	dera	para	sempre.

Um	espectro	paira	sobre	os	cidadãos	do	mundo	líquido-moderno	e	todos	os	esforços	
e	criações:	o	espectro	da	super-fluidez.	A	modernidade	líquida	é	uma	civilização	do	
excesso, da redundância, do dejeto e do descarte. (...) as atuais tendências globais 
dirigem	 as	 economias	 para	 produção	 do	 efêmero	 e	 do	 volátil	 mediante	 a	 enorme	
redução do tempo de vida de produtos e serviços. (BAUMAN, 2013).

	 Se	a	sociedade	moderna	é	caracterizada	por	essa	fluidez,	a	escola	moderna	deve	
ser	 capaz	 de	 educar	 os	 jovens	 para	 viverem	no	mundo	 líquido,	mas	 para	 isso,	 essa	mesma	
escola,	e	seus	professores	precisam	entender	o	mundo	em	movimento.	Fazer	essa	leitura	pode	
ser	uma	das	principais	contribuições	do	professor	de	Sociologia	dentro	da	instituição.	Para	isso,	
escola	e	professores	precisam	estar	em	constante	aperfeiçoamento	e	atentos	ao	desenvolvimento	
tecnológico	e	na	forma	como	essa	tecnologia	pode	ser	utilizada	em	sala	de	aula.	Lembrando	
sempre	que,	quanto	mais	 rápido	 for	o	avanço	 tecnológico,	paradoxalmente	mais	 lentamente	
esse	avanço	entra	na	escola	de	forma	positiva.	Vejamos	o	exemplo	dos	projetores	multimídias	
(data	show)	que	em	muitos	casos	continuam	sendo	usados	como	eram	os	antigos	aparelhos	de	
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vídeo	cassete,	apenas	como	uma	forma	de	entretenimento	ou	para	ver	vídeos	e	filmes.

REATANDO AS ATIVIDADES

Nesse	 sentido,	 a	 atividade	 que	 propomos	 durante	 a	 realização	 do	 estágio	
supervisionado em Sociologia para a conclusão do curso de licenciatura em Sociologia da 
UNIDAVI,	foi	construída	justamente	com	essa	intenção:	utilizar	a	ideia	do	sociólogo	americano	
Charles W. Mills sobre imaginação sociológica, para analisar a vida cotidiana e as mudanças, 
crises	e	dificuldades	encontradas	nessa	vida	e	trazer	essas	situações	para	o	debate	em	sala	de	
aula.

Percebemos	então,	que	na	maioria	das	biografias	criadas,	ou	recriadas	pelos	alunos,	
a	 ideia	 tipicamente	 líquido-moderna	 da	 incerteza	 mediante	 ao	 futuro	 é	 muito	 comum	 no	
imaginário	de	nossos	jovens	que	não	almejam	grandes	possibilidades	para	seu	futuro,	aliás, se 
contentam	com	pouco.	Um	imaginário	sem	ambição,	como	que	soubessem	que	estão	fadados	
ao	fracasso.	Como	se	soubessem	que	a	escola	não	pode	ajudar	muito	na	busca	por	um	futuro	
melhor. Aliás,	ao	pedir	para	os	alunos	criarem	uma	biografia,	e	pedir	para	que	o	personagem	dessa	
biografia	enfrentasse	problemas	de	ordem	social	e	pessoal,	nunca	proibi	que	esse	personagem	
tivesse	planos	para	o	futuro,	no	entanto,	isso	raramente	aconteceu,	e,	quando	aconteceram	esses	
planos	não	passavam	por	questões	referentes	à	educação,	à	formação	de	nível	superior,	enfim	
aos estudos, geralmente estão atrelados a sonhos ligados à música, no caso dos meninos, e à 
moda no caso das garotas.

Muitas	preocupações	apareceram	nesses	trabalhos.	É	difícil	dizer	até	que	ponto	elas	
são	partes	constantes	da	vida	dos	alunos	ou	influências	externas	oriundas	de	novelas,	filmes,	
enfim	da	mídia	 de	modo	 geral.	 Entre	 essas,	 as	mais	 constantes	 foram	preocupações	 com	o	
álcool	e	drogas.	Contato	com	essas	duas	substâncias	fazem	parte	do	desafio	de	ser	jovem	no	
mundo	como	um	todo,	isso	não	poderia	ser	diferente	no	Brasil,	menos	ainda	em	Rio	do	Sul.	
Muitos dos nossos alunos têm contato com pessoas com problemas sérios de álcool e drogas nas 
famílias,	portanto,	referências	para	escrever	sobre	esse	tema	não	faltaram.	As	relações	traçadas	
foram	bastante	interessantes,	no	caso	do	álcool	ele	aparece	como	um	problema	familiar,	algo	
que	afeta	o	pai	do	personagem	criado,	mas	não	o	personagem.	

No caso das drogas, aí	sim,	é	um	problema	com	frequência	do	personagem	criado.	
Ou	seja,	parece-me	que	o	consumo	de	álcool	foi	naturalizado	pelos	jovens,	de	modo	que,	esses	
não	 o	 entendem	 como	 um	 problema	 para	 si	mesmo,	 enquanto	 as	 drogas	 assustam	mais.	O	
começo	no	mundo	das	drogas,	na	maioria	das	vezes	está	associado	à	 influência	negativa	do	
grupo	de	amigos,	a	festas,	à necessidade de pertencer e não ser excluído. Nesses trabalhos, o 
que	chamou	a	atenção	foi	o	desconhecimento	dos	jovens	estudantes	acerca	das	drogas,	de	seus	
efeitos	no	organismo	e	principalmente	da	dificuldade	em	se	livrar	do	vício. Em muitos textos, 
aceitar	a	internação,	ou	o	simples	apoio	da	família	implica	automaticamente	em	abandonar	o	
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consumo	tanto	do	álcool	quanto	da	droga,	ou	seja,	é	possível	que	apesar	das	inúmeras	campanhas	
educativas	na	televisão	e	mesmo	nas	escolas,	os	jovens	não	tenham,	ainda,	entendido	o	quanto	
é	difícil	para	um	usuário	recomeçar	a	vida	longe	do	vício.

Em	 alguns	 casos,	 notou-se	 fortemente	 o	 impacto	 da	 mídia	 na	 construção	 das	
histórias.	Em	pelo	menos	dois	trabalhos,	existiram	referências	a	histórias	onde	garotas	iludidas	
pelo sonho de se tornarem modelos acabaram se tornando prostitutas de luxo em cidades 
diferentes,	nesse	caso	clara	semelhança	com	a	novela	global		Salve	Jorge	exibida	no	primeiro	
semestre	de	2013.	Outras	histórias	foram	baseadas	na	vida	de	astros	do	rock	internacional	como	
integrantes da banda inglesa The Beatles, ou então no lendário guitarrista da banda americana 
Guns N Roses. Nesses casos, os alunos tomaram cuidado para mudar o nome dos personagens, 
embora	o	conteúdo	da	biografia	em	si	permaneça	o	mesmo.	É	interessante	ressaltar	que	quando	
os	 alunos	 passaram	 a	 escrever	 sobre	 alguém	 que	 gostassem,	 eles	 fizeram	 isso	 com	 muita	
motivação,	apesar	das	dificuldades	impostas	pela	atividade.

A	 juventude	 que	 hoje	 corresponde	 aos	 alunos	 do	 Ensino	 Médio, podem não 
entender	o	que	vem	a	ser	a	modernidade	líquida,	tão	pouco	sabem	dos	impactos	que	a	fluidez	
dessa	sociedade	provoca	em	suas	vidas,	no	entanto,	eles	são	criações	desse	tempo,	e vivem e 
experimentam	isso	todos	os	dias.	A	fluidez	do	mundo	moderno	se	manifestou	em	muitas	histórias,	
onde	planos	foram	destruídos	e	os	personagens	vivenciaram	mudanças	que	possivelmente	não	
enfrentariam	se	esse	trabalho	fosse	realizado	em	uma	aula	de	Sociologia	dos	anos	40	do	século	
passado. Mudanças nos sentimentos, divórcios, novos casamentos, relacionamentos incertos, 
temas	frequentes	na	época	do	amor	líquido	caracterizam	a	vida	dos	jovens,	embora,	as	juras	de	
amor eterno estejam presentes também.

Por	 fim,	 foi	 solicitado	 que	 os	 alunos	 elaborassem	 slides	 para	 socializar	 suas	
histórias	com	os	colegas,	de	modo	que,	cada	tema	apresentado	pelos	alunos	fossem	debatido	
com	o	grupo	e	explorado	de	maneira	sociológica	pelo	professor.	Para	isso	foi	utilizada	a	sala	
de	tecnologia	da	escola.	Esse	momento	confesso	fui	surpreendido	pela	dificuldade	dos	alunos	
em utilizar os recursos eletrônicos, principalmente os recursos dos navegadores de internet e do 
Software utilizado para elaborar slides. Essa geração, apesar de viver num mundo marcado pela 
tecnologia e pela mudança, não está adaptada a lidar com esses recursos, em parte, por culpa da 
escola,	mas	também,	pelos	vícios	que	essa	mesma	tecnologia	cria	e	recria	nos	jovens,	ou	seja,	
são uma geração conectada às redes sociais, contudo, não são capazes ainda de utilizar todos os 
recursos	que	a	internet	proporciona,	principalmente	na	hora	de	aprender.

É	indiscutível	que	para	sobreviver	a	esse	mundo	líquido,	as	necessidades	da	educação	
no	mundo	em	constante	mudança,	o	domínio	da	tecnologia	é	essencial,	aqui,	novamente	fica	
nítido	que	a	escola	e	as	famílias	não	conseguem,	pelo	menos	na	escola	pública	acompanhar	essa	
mudança.	É	preciso	suprir	o	quanto	antes	essa	deficiência	do	sistema	educacional,	para	isso,	a	
escola	precisa	se	modernizar,	os	professores	precisam	estar	atualizados,	caso	contrário,	nossos	
alunos	serão	reféns	de	sua	(ou	da	nossa)	ignorância	virtual	dessa	forma,	toda	contribuição	que	
a internet pode proporcionar para educação se limitará à utilização do Facebook ou de outras 
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redes	sociais,	fato	esse	que	sem	dúvida	é	um	dos	maiores	inimigos	dos	professores	em	sala	de	
aula.	E	não	tem	como	ser	diferente,	a	partir	do	momento	que	a	escola	e	mesmo	os	alunos	não	
entendem	como	 funciona	um	 recurso	novo,	 existe	grande	possibilidade	do	mesmo	ser	visto	
como	um	problema,	um	novo	inimigo	a	ser	enfrentado.

No	nosso	caso,	se	pensarmos	dessa	forma,	o	inimigo	não	é	o	smartfone, a internet, 
tão pouco, o facebook, e sim todo um modelo de sociedade construído sobre a ideia do mundo 
líquido,	em	mudança,	onde	tudo	que	era	sólido	escorrega	por	entre	os	dedos	e,	como	vimos,	o	
para toda vida, costuma terminar cedo demais. Nas palavras de Bauman:

O	 que	 hoje	 é	 bom	 para	 você	 pode	 ser	 reclassificado	 amanhã	 como	 veneno.	
Compromissos	aparentemente	firmes	e	acordos	assinados	com	solenidade	podem	ser	
anulados	da	noite	para	o	dia.	As	promessas,	ou	a	maioria	delas,	são	feitas	somente	
para	serem	traídas	e	rompidas.	Parece	que	não	há	ilhas	estáveis	e	seguras	em	relação	
às ondas. (BAUMAN, 2013).

Nesse	mundo	de	mudança	e	fluidez	a	escola	precisa	reencontrar	seu	espaço	e	os	
professores	 precisam	 repensar	 suas	 metodologias	 e	 conteúdos,	 mas	 não	 precisa	 mudar	 os	
objetivos,	eles	continuam	os	mesmos.	Tanto	na	modernidade	sólida,	quanto	na	modernidade	
líquida	o	objetivo	da	escola	é	preparar	os	jovens	para	a	vida	segundo	as	realidades	que	tenderão	a	
enfrentar.	Para	isso	eles	precisam	de	instrução,	conhecimento	prático,	concreto	e	imediatamente	
aplicável.	Para	ser	prático,	contudo,	não	significa	no	mundo	líquido,	sair	da	escola	empregado	e	
ganhando dinheiro, mas sim, provocar e propagar a abertura mental, ou seja, expandir a mente 
dos	alunos	diante	das	infinitas	possibilidades	que	o	mundo	em	mudança	proporciona.

A escola é, portanto uma escola tardia, pois prepara os jovens para a vida, mas para 
um	estilo	de	vida	que	não	existe	mais,	é	ainda,	a	escola	sólida	num	mundo	líquido,	preparando	
alunos com slogan do “conhecimento para toda vida” onde o único conhecimento verdadeiro 
é a constante mudança, ou seja, o para toda vida já nasce nos bancos escolares com o prazo de 
validade bastante curto. 
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ESPORTES REGIONAIS: A BOCHA NO MUNICÍPIO DE AURORA/SC

 Edéurio Lotério 1 
 Júlio Cesar Nasário2

RESUMO
No	contexto	das	práticas	da	Bocha	no	Alto	Vale	do	Itajaí	surge	a	possibilidade	de	uma	reflexão	sobre	a	prática	da	
Bocha	no	Município	de	Aurora/SC.	Esse	trabalho	tem	como	objetivo	geral	compreender	os	processos	que	motivam	
a	prática	da	Bocha	no	referido	município	catarinense.	Como	objetivos	específicos:	conhecer	a	história	da	Bocha	
e	analisar	esta	atividade	como	esporte	da	cultura	dos	indivíduos	deste	município.	Como	justificativa	aponta	que	a	
compreensão	dos	procedimentos	que	motivam	as	práticas	desta	modalidade	esportiva	pode	servir	de	fundamento	
para	a	ampliação	e	qualificação	das	propostas	de	Atividade	Física.	Como	metodologia	de	estudo	foi	aplicada	uma	
pesquisa	qualitativa	de	cunho	bibliográfico,	acompanhada	de	uma	pesquisa	documental	por	analisar	o	regulamento	
do Campeonato Municipal de Bocha de Aurora/SC. Como resultado é possível apontar a Bocha como esporte 
viável,	pois	é	atividade	física,	recreativa,	intelectual,	social	e	está	contextualizada	com	a	cultura	e	com	a	história	
da população.
 

Palavras-chave: Esporte. Bocha. Cultura. Educação Física.

ABSTRACT
In	the	context	of	the	practices	of	Bocce	in	Alto	Vale	do	Itajaí	arises	the	possibility	of	a	reflection	on	the	practice	
of	Bocce	in	the	City	of	Aurora	/	SC.	This	work	has	as	main	objective	to	understand	the	processes	that	motivate	
the	 practice	 of	Bocce	 in	 the	municipality	 of	 Santa	Catarina.	 Specific	 objectives:	To	 understand	 the	 history	 of	
Bocce	 and	 analyze	 this	 activity	 as	 a	 sport	 of	 the	 culture	 of	 individuals	 in	 this	 county.	As	 justification	 shows	
that	 the	 understanding	 of	 the	 procedures	 that	motivate	 the	 practices	 of	 this	 sport	 can	 serve	 as	 a	 basis	 for	 the	
expansion	and	qualification	of	tenders	Physical	Activity.	As	study	methodology	was	applied	qualitative	research	
bibliographic	 nature,	 accompanied	 by	 documentary	 research	 by	 examining	 the	 regulation	 of	 the	 Municipal	
League	Bocce	Aurora	/	SC.	As	a	result	it	is	possible	to	point	out	the	Boccia	as	a	viable	sport,	as	it	is	physical,	
recreational,	 intellectual,	 social	 activity	 and	 is	 contextualized	 with	 the	 culture	 and	 history	 of	 the	 population. 

Keywords:	Sports.	Bocce.	Culture.	Physical	Education.

INTRODUÇÃO

Atualmente a prática da Bocha no município de Aurora/SC é intensa. Os espaços 
destinados ao esporte estão sempre ocupados, e por várias vezes, com jogadores esperando sua 
vez	de	 jogar	 enquanto	 assistem.	O	Campeonato	Municipal	 é	disputado	por	uma	quantidade	
significativa	de	equipes.	

A	compreensão	dos	processos	que	motivam	as	práticas	desta	modalidade	esportiva	

1 Egresso do curso de Educação Física da UNIDAVI.
2	Professor	do	Curso	de	Educação	Física	da	UNIDAVI,	Especialista	em	Educação	Física	Escolar	pela	Universidade	
Gama Filho/Rio de Janeiro/RJ e Mestre em Educação pela FURB/Blumenau/SC.
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pode	servir	de	fundamento	para	a	ampliação	e	qualificação	das	propostas	de	Atividade	Física	
no município.

O	interesse	por	este	esporte	vem	crescendo,	o	que	antes	era	um	jogo	de	“velhos”	
hoje	 atrai	 jovens	querendo	praticá-lo.	O	 jogadores	mais	 experientes	 incentivam	os	 jovens	 a	
praticarem	a	Bocha,	e	os	jovens	estão	cada	vez	mais	se	identificando	com	este	esporte,	tanto	que	
se inscrevem em campeonatos e torneios no município.

Esperamos,	ao	fim	do	estudo,	compreender	a	Bocha	como	modalidade	esportiva	
viável,	pois	é	atividade	física,	recreativa,	cultural,	intelectual,	social	e	está	contextualizada	com	
a história da população de Aurora/SC.

Percebemos	que	quem	pratica	a	Bocha	são	pessoas	com	uma	idade	mais	avançada,	
contudo,	existem	vários	esportes	destinados	a	fase	adulta	e	a	adolescência,	já	a	Bocha	é	um	dos	
poucos	esportes	que	pode	ser	praticada	por	pessoas	de	idades	mais	avançadas,	por	não	exigir	
tanto	 esforço	dos	 competidores.	No	 entanto	 esta	 realidade	vem	mudando	 com	o	passar	 dos	
tempos, os jovens também estão começando a praticar este esporte. 

Como	objetivo	Geral	esperamos	compreender	os	processos	que	motivam	a	prática	
da	Bocha	no	município	de	Aurora.	Como	objetivos	específicos:	Conhecer	a	história	da	Bocha	e	
analisar esta atividade como esporte da cultura dos indivíduos deste município.

Como	 metodologia	 de	 estudo	 foi	 aplicada	 uma	 pesquisa	 qualitativa	 de	 cunho	
bibliográfico,	 acompanhada	 de	 uma	 pesquisa	 documental	 por	 analisar	 o	 regulamento	 do	
Campeonato Municipal de Bocha de Aurora/SC.

HISTÓRIA DA BOCHA

Não	há	dúvidas	de	que	o	jogo	de	Bocha	tem	uma	remota	origem.	Entenda-se	que	
não	falamos	do	jogo	de	Bocha	como	chega	a	ser	hoje,	complexo	e	regulamentado.	Não	é	difícil	
imaginarmos	que	os	homens	da	idade	da	pedra	tenham	se	entretido	jogando	umas	pedras	contra	
outras	pedras,	o	que	talvez	seja	o	primordial	esquema	do	que	vem	a	ser	o	atual	jogo.

Segundo	Rafael	Lenzi,	o	homem	quando	tomou	um	contato	inteligente	com	uma	
pedra	arredondada,	deve	tê-la	lançado	de	encontro	a	outros	objetos,	recreando-se	e	fazendo-a	
rolar	 pelo	 chão	 e	 admirando	 seu	 movimento	 uniforme	 e	 retilíneo.	 Tendo	 assim,	 um	 papel	
relevante	na	defesa	da	luta	pela	sobrevivência	humana	(LENZI	Apud	NASÁRIO	2002).

As	primeiras	notícias,	no	entanto,	nos	hieróglifos	e	escritos	antigos,	remontam	ao	
ano	 de	 5200	A.C.	 e	 nos	 falam	que	 os	Egípcios	 praticavam	 com	bolas	 de	madeira	 e	 pedras	
arredondadas,	o	esporte	do	qual	estamos	falando	(CORDEIRO,	1994;	DACOSTA,	2006).

Foi	ano	de	776	a.C.	que	realizou-se	na	antiga	Grécia	a	primeira	Olimpíada,	porém,	
Oribase,	físico	que	viveu	na	Grécia	por	volta	de	300	a.C.	Oribase,	descreve	exercícios	
praticados por homens de meia idade. Eles costumavam reunir-se em ginásios e 
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arremessar bolas de diversos tamanhos a maior distância possível. Basicamente, 
não	era	uma	exibição	de	 força,	mas	um	meio	de	manter	 saúde	 física	e	mental.	Na	
época	dos	Césares	em	Roma,	este	esporte	se	intensificou	de	tal	maneira	que	aparece	
oficialmente	nos	festivais	organizados	pelos	nobres	e	governantes,	sendo	chamado	de	
“bocce” (LENZI 1981 Apud NASÁRIO 2002, p. 13).

O	jogo	de	Bocha	chegou	a	ser	proibido	algumas	vezes	por	diferentes	motivos.	Em	
1319, Carlos IV, e no ano 1370, Carlos V, proibiram o Jogo de Bochas “por distrair o povo 
dos	outros	exercícios	mais	convenientes	para	a	defesa	do	Reino,	no	entanto	a	Faculdade	de	
Medicina	 de	Montpellier,	 preocupou-se	 em	 lembrar	 aos	 soberanos,	 que	 o	 Jogo	 de	 Bochas,	
sistematicamente, era o remédio ideal para o reumatismo, e portanto, deveria ser liberado 
(CORDEIRO, 1994; NASÁRIO, 2002).

Em 1696, o “Sínodo de Paris” voltou a insistir na proibição do jogo, pelos maus 
costumes	que	tinham	pegado	os	jogadores	e	expectadores,	ou	seja,	apostar	dinheiro.	Henrique	
IV	e	Henrique	VIII	 foram	nas	 suas	épocas,	 jogadores	 fanáticos	de	Bocha,	 jogando	em	seus	
quartos	privados	e	os	legisladores	proibiram	que	o	povo	praticasse	o	jogo	(CORDEIRO,	1994;	
NASÁRIO, 2002).

Na Idade Média, tornou-se imensamente popular na França, onde era conhecido 
como “Jeu de Grosses Boules” (Jogo das Grandes Bolas) e praticado em ruas e praças públicas. 
Por volta de 1500 já era bastante praticado na Itália, França, Espanha e Inglaterra (CORDEIRO, 
1994; NASÁRIO, 2002).

Foi trazido para a América pelos imigrantes introduzindo-se 
primeiro na Argentina e posteriormente em outros países do nosso continente. 
Em 1944, realizou-se o I Campeonato Sul-Americano masculino de Bocha, na cidade de Buenos 
Aires,	Argentina,	e	o	I	Campeonato	Mundial	de	Bocha	foi	em	1951	na	cidade	de	Gênova	na	
Itália (CORDEIRO, 1994; NASÁRIO, 2002).

O	Brasil	já	se	fez	representar	em	diversos	Campeonatos	Sul-Americanos,	a	partir	
de 1951, e no ano de 1957, participou de II Campeonato Mundial de Bocha, realizado em 
Montevidéu.	Sua	melhor	colocação	em	campeonatos	mundiais,	foi	em	1987,	na	Argentina,	com	
uma	3ª	colocação.	No	Brasil	o	I	Campeonato	Brasileiro	Masculino	de	Bocha	foi	realizado	em	
1964 na cidade de São Paulo. Participaram do evento o Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de 
Janeiro	e	Minas	Gerais,	sagrando-se	vencedora	a	equipe	do	Rio	Grande	do	Sul.	Só	em	1987,	
na cidade de São Caetano do Sul/SP, realizou-se o I Campeonato Sul-Americano Feminino de 
Bocha, com a participação de 05 Estados - Rio grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais	e	Santa	Catarina,	sagrando-se	vencedora	a	equipe	de	São	Paulo.	(CORDEIRO,	1994;	
NASÁRIO, 2002).

Há	uma	mobilização	para	 fazer	da	Bocha	um	Esporte	Olímpico.	 Iniciou	no	ano	
de	 1989,	 por	 ocasião	 do	 Campeonato	 Mundial	 realizado	 na	 Itália,	 quando	 dirigentes	 da	
Confederação	Brasileira	 de	Desportos	Terrestres	 (hoje	 Confederação	Brasileira	 de	 Bocha	 e	
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Bolão), reunidos com dirigentes europeus, deram os primeiros passos, tomaram as primeiras 
iniciativas para tornar a Bocha um Esporte Olímpico, mas com a morte do Vice-Presidente da 
confederação	Brasileira,	Adão	Gomes	dos	Santos	em	abril	de	1990	e	o	pedido	da	demissão	do	
Presidente	no	mesmo	ano,	o	assunto	ficou	parado.

O MUNICÍPIO DE AURORA

De	 1870	 até	 1907,	 o	 Brasil	 recebeu	 2.328.585	 imigrantes,	 dos	 quais	 56.416	
eram	alemães,	1.208.042	 italianos	e	54.593	russos.	A	estimativa	do	Ministério	das	Relações	
Exteriores	da	Alemanha	estimava,	em	1891,	que	“estavam	vivendo	cerca	de	200	mil	pessoas	de	
língua	alemã,	no	sul	do	Brasil”.	A	partir	da	abertura	de	uma	estrada	carroçável	em	1908,	que	as	
terras do atual município de Aurora começaram a ser demarcadas pelo agrimensor Lauterbach. 
Diretamente ligada com a colonização de Rio do Sul, Aurora recebeu no inicio do século XX 
imigrantes	alemães	que	habitavam	os	núcleos	de	Blumenau,	Pomerode	e	Aquidaban,	que	hoje	
é denominada Apiúna (ADAMI, 2008).

De	Aquidaban	veio	o	pioneiro	do	atual	município	de	Aurora,	Otto	Wehmuth.	Único	
filho	de	Emil	Wehmuth	e	de	sua	primeira	esposa	Henriette	Wehrmeister,	Otto	Wehmuth	nasceu	
em 13 de outubro de 1875, em Blumenau, onde casou se com a também blumenauense Clara 
Luise	Christine	Reif.	Em	1910,	buscando	uma	vida	melhor	para	sua	família,	Otto	Wehmuth	
subiu o Rio Itajaí Açu, onde chegou até a desembocadura de um riacho, hoje ribeirão Aurora, 
Otto	encantou-se	com	o	local,	pois	além	de	um	riacho,	encontrou	uma	queda	d´água	que	poderia	
ser útil para geração de energia (ADAMI, 2008).

Apostando	 no	 futuro	 promissor	 de	Aurora,	 Otto	Wehmuth	 construiu	 a	 primeira	
casa	 com	 o	 auxílio	 dos	 também	 colonizadores	 Carlos	 e	 Henrique	 Krüger,	 estes	 vindos	 de	
Pomerode.	Bons	caçadores,	Otto	Wehmuth,	Carlos	e	Henrique	Krüger,	exibiam	suas	caças	com	
frequência,	lembra	Alfredo	Krüger,	filho	de	Carlos,	porém	nem	todas	as	caçadas	de	Otto	e	de	
seus	companheiros	foram	bem	sucedidas,	em	uma	delas	Otto	perdeu	a	vida.	Era	uma	noite	de	
1911,	antes	de	sua	família	morar	em	Aurora	(ADAMI,	2008).

A	viúva	Clara	Reif	Wehmuth	após	a	morte	do	marido	Otto	Wehmuth,	veio	morar	
em	Lauterbach	com	os	filhos.	Como	alternativa	de	vida	para	si	e	para	os	filhos,	Clara	abriu	as	
portas	de	sua	casa	para	hospedar	outras	famílias	que	estavam	construindo	suas	casas	em	Aurora.	
Assim	as	 famílias	 recém-chegadas	 iam	construindo	suas	casas	ao	 longo	do	 ribeirão	Aurora,	
assim	aos	poucos	vinha	se	formando	a	Cidade	de	Aurora	(ADAMI,	2008).

Aurora na década de 1970 continha uma população relativa de 5.227 habitantes, em 
1980 eram 4.870 em 1990 esses números não passavam de 6.100 habitantes, e nos dias de hoje 
são	5.369	habitantes,	sendo	27,1%	estabelecidos	na	área	urbana.	Tais	oscilações	populacionais,	
justificam-se	pelo	êxodo	rural,	quando	agricultores	deixavam	o	campo	em	busca	de	trabalho	em	
indústrias,	principalmente	a	mão	de	obra,	o	que	é	uma	preocupação	constante	para	o	município	
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(ADAMI, 2008).
Aurora	é	um	município	essencialmente	agrícola.	Produz	milho,	fumo,	cebola,	feijão,	

hortifrutigranjeiros.	Cria	ave,	gado,	abelhas,	peixes	e	porcos.	No	setor	industrial,	tem	industrias	
carvoeira,	artefatos	de	cimento,	confecção	têxtil,	peças	agrícolas,	frigoríficos,	beneficiamento	
de leite entre outras. Mantém o comercio em geral para mercadistas, cerealistas e agropecuárias 
e prestação de serviços a população (ADAMI, 2008).

Como	 propostas	 culturais,	 Aurora	 conta	 hoje	 com	 a	 fundação	 cultural	 que	
disponibiliza, projetos de dança, aulas de violão, pintura, inglês, capoeira e judô, porem a 
cada	ano	ocorrem	mudanças	nos	cursos	de	acordo	com	a	demanda.	Durante	os	anos	em	que	a	
fundação	cultural	esta	disponível,	ela	procura	participar	de	eventos	culturais	em	nossa	região,	
tentando incutir nos aurorenses o valor da preservação da cultura de um povo. Aurora conta 
também com o centro de múltiplo uso para atender as necessidades das crianças, jovens, adultos 
e idosos do município.

Os	esportes	regionais,	como	a	Bocha	e	o	Bolão	fazem	parte	da	história	deste	povo.	
Os	colonizadores	fundavam	sociedades,	canchas,	clubes	de	tiro	por	onde	passavam	tentando	
conservar sua cultura, tradição, costumes, a união dos imigrantes, não sendo desigual em nossa 
cidade, onde instalaram-se para cultivar e tentar manter vivas suas raízes culturais da dança, do 
tiro e dos jogos desde o início da colonização (BLOGOSLOWKI, 2000). 

Como pratica esportiva, Aurora conta com campeonatos organizados pela FMD 
Fundação	Municipal	de	Desportos	de	Aurora,	que	realiza	no	decorrer	do	ano	o	campeonato	de	
Bocha, Dominó e Canastra, a Copa Cidade de Aurora de Futsal, o Campeonato Municipal de 
Futebol Campo e de Futsal, o campeonato de Bocha em duplas, além de participar de eventos 
esportivos organizados pela Fesporte (Fundação Catarinense de Esporte) em todo o estado de 
Santa Catarina.

ALGUMAS ORIENTAÇÕES SOBRE ESTE ESPORTE 

A	partir	do	regulamento	oficial	da	Bocha,	elaborado	pela	Confederação	Internacional	
de	Bocha,	seguido	pela	Confederação	Brasileira	de	Bocha	e	Bolão	e	pela	Federação	Catarinense	
de	Bocha	e	Bolão,	são	apresentadas	algumas	regras	e	conceitos	básicos	para	que	o	leitor	possa	
obter uma noção desta modalidade esportiva.

A	Bocha	é	um	jogo	já	transformado	pela	difusão	e	pela	organização	em	esporte	de	
considerável prestígio internacional. A Bocha pode ser considerada como um esporte pois é uma 
prática motora/corporal orientada a comparar um determinado desempenho entre indivíduos ou 
grupos,	regida	por	um	conjunto	de	regras	que	procuram	dar	aos	adversários	iguais	condições	
de	 oportunidade	para	 vencer,	 dessa	 forma,	mantendo	 a	 incerteza	 do	 resultado	 e	 com	 regras	
institucionalizadas (GONZÁLEZ; FENSTERSEIFER 2005).

Consiste em aproximar o máximo possível determinado número de bolas (bochas) 
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maciças de material sintético com cores, de outra bola menor denominada “bolim”. As canchas 
para	realização	de	um	campeonato	oficial	devem	corresponder	às	regras	oficiais	para	as	práticas	
esportivas da Bocha.

A Bocha deve ser praticada sobre terreno plano, nivelado e limitado por tablados 
perimétricos	de	madeira	ou	outro	material	não	metálico.	As	canchas	oficiais	devem	ter	dimensões	
de	26,50m	de	comprimento,	4m	de	largura	e	altura	uniforme	de	30cm	nas	laterais.	Na	parte	
superior das cabeceiras, acima dos 30cm, pode-se também utilizar tábuas, podendo-se aplicar 
ainda	uma	forração	com	material	de	composição	sintética,	a	exemplo	de	eucatex,	de	modo	a	
diferenciar	o	toque	das	bochas	nas	cabeceiras	acima	dos	30	cm.	O	piso	das	canchas	deve	ser	de	
carpete ou similar, de modo a permitir maior rodízio das partidas. As linhas das cabeceiras nos 
4 primeiros metros da cancha, indicam o limite mais atrasado permitido aos jogadores para o 
lançamento	do	bolim,	das	bochas	a	ponto,	e	para	a	jogada	de	rafa.	

As	linhas	nos	7	metros	indicam	o	limite	máximo	que	se	permite	aos	jogadores	para	
a	jogada	de	tiro,	podendo	nela	pisar	com	o	pé	de	apoio	e	ultrapassar	com	o	pé	que	estiver	no	ar	
(contrapasso) no momento do lançamento. 

As linhas nos 9 metros indicam a distância mínima para as bochas tocarem o terreno 
na	rafa,	representando	também	o	limite	máximo	que	o	jogador	deve	atingir	após	o	lançamento	
do bolim e de uma bocha a ponto.

A linha de 13,25 metros (meio da cancha) indica a distância mínima para a colocação 
do	bolim	em	jogo,	representando	também	o	limite	máximo	que	pode	ser	atingido	por	um	jogador	
após	o	lançamento	de	uma	bocha	de	rafa	ou	de	tiro.	

O	jogo	de	bochas	consiste	de	jogada	a	ponto,	jogada	de	rafa	e	jogada		de	tiro.	A	
jogada	a	ponto	consiste	em	lançar	a	bocha	em	direção	a	um	ponto	de	referência	na	cancha	de	
jogo.	A	jogada	de	rafa	consiste	em	atingir,	com	o	auxílio	do	terreno,	uma	determinada	bocha	
ou o bolim. A jogada de tiro consiste em atingir diretamente, ou com o auxílio de uma porção 
delimitada do terreno, uma bocha adversária, própria ou o bolim, declarada previamente ao 
árbitro.	As	jogadas	de	rafa	e	de	tiro	devem	ser	precedidas	de	prévia	declaração	ao	árbitro	do	
objeto a ser atingido (bocha ou bolim).

Em	cada	 jogada	 (ponto,	 rafa	ou	 tiro)	 as	 equipes	buscam	a	marcação	do	número	
máximo de pontos possíveis, ou seja, 4 pontos nas partidas de individual e de dupla e 6 nas de 
trio,	até	o	final	da	partida	(12	ou	15	pontos).	Os	jogadores	devem	permanecer	na	cabeceira	da	
cancha	desde	o	início	da	jogada	até	o	término	do	lançamento	das	bochas	de	cada	jogador.	À	
medida	que	o	jogador	terminar	o	lançamento	de	suas		bochas	deve	passar	para	o	outro	lado	da	
cancha.

As	equipes	devem	ser	constituídas	desta	maneira:	Individual	–	um	contra	um,	com	
quatro	bochas	cada	jogador;	Dupla	–	dois	contra	dois,	com	duas	bochas	cada	jogador	e	Trio	
–	 três	contra	 três,	com	duas	bochas	cada	 jogador.	As	equipes	devem	ser	organizadas	de,	no	
mínimo,	seis	jogadores,	não	havendo	limite	máximo	de	inscrições	em	cada	evento.	As	equipes	
com mais de seis jogadores inscritos podem inscrever até oito jogadores para as partidas contra 
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outra	 equipe	 (individual,	 dupla	 e	 trio).	 Essa	 inscrição	 poderá	 ser	 diferente	 para	 as	 partidas	
subsequentes.

Em	eventos	 nacionais	 e	 internacionais	 as	 equipes	 podem	 ser	 constituídas	 de	 até	
três	jogadores,	não	havendo	limite	máximo	de	inscrições	em	cada	evento.	Nesses	casos,	cada	
jogador poderá ser repetido uma vez, ou seja, os jogadores da dupla e do individual podem 
jogar	 no	 trio,	 a	 exceção	 do	 jogador	 do	 individual	 que	 não	 poderá	 ser	 repetido	 na	 dupla.	A	
realização	de	eventos	com	número	reduzido	de	atletas	tem	o	objetivo	específico	de	diminuir	o	
custo	das	equipes	em	eventos	de	longa	distância.	Essa	opção	não	deve,	entretanto,	ser	utilizada	
em	eventos	regionais	ou	locais,	já	que	o	objetivo	dos	torneios	e	campeonatos	é	utilizar	sempre	
o máximo possível de jogadores, motivando-os a treinarem e se prepararem para os eventos, e 
não o contrário.  

Para	 a	 realização	 de	 qualquer	 evento	 oficial	 os	 jogadores	 e	 os	 árbitros	 deverão	
estar	 rigorosamente	 uniformizados.	 Os	 jogadores	 devem	 usar	 uniforme	 padrão	 da	 entidade	
que	representam:	tênis	apropriado,	camiseta	(com	o	respectivo	emblema	da	entidade)	e	meias	
brancas. Fica proibida a utilização de emblemas políticos ou religiosos. O uso de bermuda em 
jogos	regionais	fica	condicionado	à	autorização	das	presidências	das	Federações	filiadas	e	para	
jogos	nacionais	e	internacionais,	do	presidente	da	Confederação	Brasileira	de	Bocha	e	Bolão.	A	
equipe	que	se	apresentar	fora	desses	padrões	perderá	os	pontos	da	partida,	não	podendo	haver	
acordo	entre	as	equipes.	Cada	equipe	pode	ter	um	Instrutor	Técnico.

As	bochas	devem	ser	de	forma	esférica	e	de	material	sintético.	O	bolim	deve	ser	
de	 forma	esférica	e,	preferencialmente,	de	aço.	O	bolim	deve	 ter	3,5	a	4cm	de	diâmetro,	as	
bochas devem ter 10,7cm de diâmetro e peso de 900 a 950 gramas, tanto para os campeonatos 
mundiais,	 continentais	 e	 intercontinentais	 quanto	 para	 as	 copas	 do	 mundo	 e	 competições	
com representação nacional, incluindo os eventos regionais e locais. O diâmetro e o peso das 
bochas	devem	ser	iguais,	enquanto	que	a	cor	deve	ser	diferente	para	cada	equipe.	A	partir	da	
vigência	desta	Regra	não	será	mais	permitida	a	utilização	de	bochas	fora	dos	parâmetros	acima	
estabelecidos.

As	 partidas	 de	 duplas,	 ou	 trios,	 poderão	 ser	 iniciadas	 somente	 com	 as	 equipes	
completas,	sendo	que	as	formações	incompletas	serão	excluídas	da	rodada	e,	no	caso	de	ausência	
de	toda	equipe,	a	mesma	será	excluída	da	competição.	Os	jogadores	devem	participar	com	a	
quantidade	de	bochas	que	lhes	corresponde	por	direito.

As	 formações	 de	 duplas	 ou	 trios	 devem	 ter	 um	 jogador	 capitão,	 o	 qual	 tem	 o	
direito	de	discorrer	com	o	árbitro	e	comunicar-lhe	a	decisão	de	sua	equipe.	O	tempo	máximo	
concedido a cada jogador para jogar cada Bocha é de um minuto. O tempo máximo concedido 
ao	 Instrutor	Técnico	de	cada	equipe	para	solicitar	a	 interrupção	do	 jogo	e	consultar	com	os	
próprios jogadores é de dois minutos, podendo ser solicitado até três vezes por partida, o pedido 
de	interrupção	somente	poderá	ser	solicitado	quando	a	equipe	for	jogar.	A	quebra	dessa	norma	
acarretará	advertência	a	toda	equipe.	Infrações	subsequentes	implicarão	na	privação	do	uso	de	
uma	Bocha	ainda	não	jogada	por	cada	infração	cometida.	O	capitão	da	equipe	indicará	de	qual	
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dos jogadores será anulada a Bocha.
Nos torneios e campeonatos se admite, dentro da modalidade de Duplas e  Trios, 

a	substituição	de	somente	um	jogador	até	o	final	do	jogo.	Em	particular,	os	jogadores	devem	
ter respeito absoluto pelo árbitro e pelos adversários. Os jogadores devem atuar com o mais 
genuíno espírito esportivo, antes, durante e após cada partida. 

É proibido o uso de anabolizantes, de substâncias alcoólicas, de celular e de 
tabagismo	 durante	 a	 realização	 das	 partidas.	 Os	 jogadores	 que	 transgredirem	 essas	 normas	
disciplinares	dentro	da	quadra	serão	punidos	com	a	pena	de	expulsão	da	partida,	exclusão	da	
competição,	além	da	perda	da	partida,	ficando	a	equipe	infratora	com	os	pontos	obtidos	até	o	
momento	e	anotando-se	a	pontuação	máxima	à	equipe	adversária.	

Os jogadores não participantes da jogada devem permanecer na área da cabeceira, 
até	a	 linha	dos	4	metros,	não	devendo	 interferir,	 sob	qualquer	hipótese,	na	 jogada	em	ação.	
Os	 jogadores	que	 transgredirem	as	 regras,	 em	circunstâncias	não	compreendidas	dentro	das	
eventualidades citadas, serão repreendidos pelo árbitro e, em caso de reincidência, será anulada 
uma	Bocha	que	seria	utilizada	pelo	jogador.	

O	jogador	que,	após	uma	decisão	arbitral	ou	após	discussão	com	outros	jogadores	
em	cancha,	abandonar	a	cancha	será,	a	bem	do	público,	excluído	da	partida,	e	a	sua	equipe	será	
penalizada com a perda da partida. Cada jogador poderá, com a permissão do árbitro e após 
ter	jogado	suas	bochas,	sair	da	quadra	uma	vez	por	partida	durante	três	minutos.	O	tempo	será	
computado a partir do momento de sua saída. Caso o jogador não retorne à cancha dentro do 
tempo estabelecido, será penalizado, a cada três minutos, com uma Bocha, seja na individual, 
na	dupla	ou	no	trio.	A	partida	não	será	reiniciada	com	a	equipe	incompleta.	

A	 partida	 será	 vencida	 pela	 equipe	 que	 primeiro	 totalizar	 o	 número	 de	 pontos	
estipulado	 para	 cada	 competição,	 sendo	 que	 a	 Comissão	 Técnica	Arbitral	 Internacional,	 a	
Confederação	 Sul	Americana	 de	Bocha	 e	 a	Confederação	Brasileira	 de	Bocha	 e	Bolão	 são	
responsáveis	pela	definição	dos	 limites	de	pontos	de	cada	competição	 (12	ou	15	pontos).	A	
pontuação	obedecerá	 a	 seguinte	norma:	um	ponto	para	 cada	Bocha	da	mesma	equipe,	mais	
próxima	do	bolim,	em	comparação	às	bochas	da	equipe	adversária,	assim	que	todas	as	bochas	
forem	lançadas.	

A BOCHA NO MUNICÍPIO DE AURORA

Apesar	de	ser	um	município	pequeno,	Aurora	conta	hoje	em	média	com	15	canchas	
de	Bocha	ativas,	sendo	que	cada	comunidade	possui	pelo	menos	uma.	Há	aquelas	com	até	três	
canchas ativas. Algumas canchas pertencem às diretorias das igrejas, sendo usadas apenas nos 
Campeonatos	Municipais	ou	em	festas.

	Pode-se	perceber	que	não	 é	 apenas	nos	 campeonatos	que	 a	Bocha	 atrai	 grande	
número	de	espectadores,	os	 torneios	 realizados	no	decorrer	do	ano,	 além	das	duplas	que	 se	
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inscrevem	 para	 jogar,	 atraem	 admiradores,	 que	 torcem	 e	 apoiam	 os	 competidores.	 Hoje	
o município de Aurora tem dois campeonatos de Bocha anuais, sendo um mais extenso, de 
aproximadamente cinco meses, e outro de duplas, este um pouco mais curto com dois meses 
de	duração.	Em	ambos	os	campeonatos	os	jogos	acontecem	nas	sextas	feiras	com	alteração	em	
datas	comemorativas	e	feriados.

No	 município	 de	Aurora	 não	 existe	 nenhuma	 cancha	 oficial	 -	 de	 26,50	 metros	
de	 comprimento	 por	 4	metros	 de	 largura,	 sendo	 que	 as	 canchas	 têm	 de	 22	 a	 24	metros	 de	
comprimento por 3,5 a 4 metros de largura. Por este motivo existe uma variação nos jogos de 
Aurora	para	os	jogos	de	regras	oficiais.	

As linhas dos primeiros 4 metros da cancha representam o limite máximo 
regulamentar	para	a	colocação	do	bolim	em	jogo,	para	a	jogada	a	ponto,	e	para	a	jogada	de	rafa,	
podendo	nela	pisar	com	o	pé	de	apoio	e	ultrapassar	com	o	pé	que	estiver	no	ar	no	momento	do	
lançamento	(rafa).

A linha no meio da cancha corresponde ao limite mínimo de distância para colocar o 
bolim	em	jogo,	sendo	que	o	atleta	poderá	acompanhar	a	bola	por	toda	a	extremidade	da	cancha.

Em	Aurora,	 os	 campeonatos	 acontecem	 apenas	 em	 duplas,	 sendo	 que	 elas	 não	
precisam	estar	uniformizadas	com	o	emblema	de	sua	cancha,	e	sim	com	uma	roupa	qualquer.	A	
contagem	dos	pontos	vai	até	24	e	a	dupla	que	completar	os	24	pontos	primeiro	vence	a	partida,	
cada bola valendo dois pontos. 

No	município	de	Aurora	os	campeonatos	não	são	tão	rigorosos	quanto	as	regras,	
pois	 os	 jogadores	 utilizam	 o	 bom	 senso	 como	 fator	 determinante,	 e	 os	 árbitros	 só	 poderão	
interromper	o	 jogo	se	um	dos	quatro	atletas	solicitar.	O	arbitro	poderá	ser	chamado	quantas	
vezes	 for	preciso.	“Este	excepcional	espírito	democrático	do	 jogo	de	bochas	é	a	base	 sobre	
a	qual	se	fundamenta	seu	caráter	profundamente	pacífico	e	que,	muitas	vezes,	é	a	origem	de	
amizades duradouras” (CORDEIRO, 1994, p. 8). 

O	atleta	que	cometer	algum	tipo	de	agressão	ao	árbitro,	outro	atleta	ou	torcedor,	será	
punido com a suspensão de campeonatos realizados pela Fundação Municipal de Desportos de 
Aurora, por um ano. 

Assim	como	na	regra	oficial,	também	é	proibido	fumar	ou	beber	durante	os	jogos	e	
as	equipes	deverão	estar	na	cancha	para	poder	iniciar	o	jogo.	Caso	uma	equipe	não	compareça	
ao	jogo,	terá	que	pagar	uma	multa	no	valor	da	inscrição	do	campeonato.

Nos	 jogos	de	finais	de	 semana	quando	 se	 acumulam	muitos	 jogadores,	 a	Bocha	
é	jogada	em	até	oito	pessoas,	sendo	que	ficam	quatro	em	cada	lado	da	cancha,	duas	de	cada	
equipe.	Em	pontos	duvidosos	os	jogadores	usam	uma	trena	para	medir	o	ponto,	e	todos	podem	
ver	a	medida,	que	é	feita	por	qualquer	jogador.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após	estudar	mais	 intensamente	sobre	o	município	de	Aurora,	e	de	que	forma	a	
Bocha	se	destaca,	é	possível	responder	algumas	perguntas.	Ao	ver	pessoas	de	diferentes	idades	
e	classes	jogando	Bocha	é	admissível	que	este	esporte	esteja	despertando	o	interesse	de	pessoas	
de	várias	idades	e,	com	a	constatação	das	canchas	lotadas	de	homens	e	mulheres	que	admiram	
o esporte, arrisca-se a responder a pergunta de partida.

A Bocha é um esporte viável? Sim, atualmente praticado por muitas pessoas e 
disponível em praticamente todas as cidades da região do Alto Vale do Itajaí e, provavelmente 
do Estado, a Bocha já ganhou seu espaço entre os esportes mais praticados. A Bocha é atividade 
física,	recreativa,	intelectual,	social	e	está	contextualizada	com	a	cultura	e	com	a	história	da	
população.	Estes	são	outros	fatores	que	justificam	a	Bocha	como	atividade	viável.

O	Bocha	é	um	esporte	que	faz	parte	da	história	e	da	cultura	de	Aurora	e	não	pode	
ser	esquecida.	Para	que	isso	não	aconteça,	o	governo	e	a	população	de	Aurora	estão	fazendo	a	
sua parte, criando mais canchas e introduzindo mais pessoas a admirar este esporte.
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ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL: UMA POSSÍVEL E IMPORTANTE PRÁTICA DA 
PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO

Michela da Rocha Iop1

RESUMO
As	 permanentes	 mudanças	 no	 mundo	 do	 trabalho	 exigem	 novas	 práticas	 profissionais,	 compatíveis	 com	 as	
necessidades	que	surgem	na	contemporaneidade.	O	presente	artigo	se	propõe	a	abordar	a	importância	da	Orientação	
Profissional	enquanto	prática	do	psicólogo	nas	organizações.	Através	de	revisão	de	literatura	e	reflexão	crítica	dos	
textos	utilizados,	são	trazidas	as	atividades	em	que	a	Orientação	Profissional	pode	contribuir	para	atender	as	atuais	
demandas	 no	mundo	 do	 trabalho,	 citando-se	 exemplos	 da	 inserção	 da	 referida	 prática	 em	 empresas	 francesas	
e	 brasileiras.	A	 partir	 deste	 trabalho,	 almeja-se	 que	 os	 psicólogos	 que	 atuam	 em	 organizações	 reconheçam	 a	
abrangência	da	Orientação	Profissional	e	a	insiram	no	exercício	contínuo	de	suas	práticas.

Palavras-chave:	Orientação	Profissional.	Psicologia	Organizacional	e	do	Trabalho.	Mundo	do	Trabalho.

ABSTRACT
The	permanent	changes	of	world	of	labor	require	new	working	practices	that	are	compatible	with	the	needs	that	
arise	 in	 contemporary.	 The	 objective	 of	 this	 paper	 is	 approach	 the	 importance	 of	Vocational	Guidence	while	
practicing	of	psychologist	 in	organizations.	Through	 literature	 review	and	critical	 reflection	on	 texts	used,	 the	
authors present the activities in which Vocational Guidance can contribute to attend the current demands in the 
world	of	labor.	From	this	work,	the	authors	aim	that	psychologist	that	works	in	organizations	recognize	the	reach	
of	Vocational	Guidance	and	introduce	it	on	their	practices.

Keywords: Vocational	guidance.	Work	and	organizational	Psychology.	World	of	labor.

INTRODUÇÃO 

O	trabalho	possui	papel	fundamental	para	o	ser	humano,	afinal,	como	ressalta	Soares	
(2002), a participação humana na sociedade ocorre pautada, predominantemente, no trabalho 
realizado,	o	que	o	torna	componente	básico	da	vida	das	pessoas.	Para	Zanelli	e	Silva	(2008),	a	
constituição	da	identidade	humana	é	fundamentada	no	trabalho,	sendo	ele	imprescindível	para	
estruturar o autoconceito e a autoestima do homem. Sobre o mesmo assunto, Coutinho (1993, 
p.120)	entende	que	“o	trabalho	tem	um	papel	mediador	entre	o	mundo	subjetivo	(do	sujeito)	
e o mundo objetivo (real, concreto). Pelo trabalho o homem se apropria do mundo objetivo, 
transformando	a	si	mesmo,	ou	seja,	construindo-se	ao	mesmo	tempo	que	transforma	o	real”.	Em	
decorrência	de	tamanha	importância	que	o	trabalho	exerce	para	as	pessoas,	a	Psicologia,	através	

1	Mestra	em	Psicologia	pela	Universidade	Federal	de	Santa	Catarina,	professora	do	curso	de	Psicologia	do	Centro	
Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí. E-mail: michela@unidavi.edu.br 
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de	seu	constante	olhar	para	tudo	o	que	se	refere	ao	ser	humano,	também	focaliza	sua	atenção	
para a relação homem-trabalho através da Psicologia Organizacional e do Trabalho.

De acordo com Zanelli e Bastos (2004), esta área da Psicologia almeja entender 
os	aspectos	comportamentais	das	pessoas	em	suas	relações	com	o	trabalho,	com	enfoque	tanto	
nos	componentes	e	consequências	destas	relações,	quanto	nas	possíveis	maneiras	de	exercer	
o	trabalho	mantendo	o	bem-estar,	saúde	e	qualidade	de	vida.	Seu	surgimento	está	relacionado	
com	a	industrialização	ocorrida	no	final	do	século	XIX	e	início	do	século	XX,	em	alguns	países	
ocidentais, com o objetivo de dar suporte às práticas industriais na busca por maior produtividade. 
Inicialmente, a Psicologia Organizacional e do Trabalho preocupava-se em ajustar as pessoas 
aos	cargos,	a	fim	de	que	os	trabalhadores	tivessem	o	desempenho	e	a	eficiência	esperada	pela	
organização.	Dessa	forma,	o	trabalho	inicial	do	psicólogo	desta	área	consistia	na	aplicação	de	
testes	 psicológicos	 e	 seleção	 das	 pessoas	mais	 adequadas	 para	 contribuir	 na	 produtividade.	
Assim	também	foi	o	começo	da	Psicologia	Organizacional	e	do	Trabalho	no	Brasil	nas	primeiras	
décadas	do	século	XX,	sendo	que,	até	a	metade	deste	século,	além	do	foco	na	seleção	de	pessoas,	
as	atividades	do	profissional	não	superavam	o	recrutamento,	treinamento,	análise	ocupacional	
e avaliação de desempenho (ZANELLI; BASTOS, 2004).

Ao	longo	dos	anos	ocorreram	avanços	e	inovações	no	cenário	industrial,	sendo	que	
Zanelli e Bastos (2004) destacam a década de 1990 como o período de abertura do mercado e 
maior	competitividade	internacional,	demandando	às	organizações	a	aquisição	de	outras	práticas	
e	 conhecimentos	 para	manejar	 as	 novas	 formas	 de	 trabalho.	A	 Psicologia	Organizacional	 e	
do	Trabalho	vem	procurando	 seguir	 as	 transformações	mundiais	 e	 intervir	 de	maneira	mais	
“atualizada”	 nas	 organizações,	 sendo	 isto	 visível	 através	 da	 superação	 das	 práticas	 técnicas	
(recrutamento,	 seleção,	 treinamento)	 para	 inserir-se	 em	 funções	 mais	 estratégicas,	 como	
planejamento, consultoria e assessoria. Para Malvezzi (2004), a Psicologia Organizacional e 
do Trabalho, indubitavelmente, consolidou-se como aliada na gestão de negócios por conceder 
conhecimentos essenciais na compreensão da relação homem-trabalho.

Embora gradativa, a evolução nesta área da Psicologia tem sido de extrema 
importância e merece ser considerada. Contudo, Zanelli (1994 apud AZEVEDO; BOTOMÉ, 
2001)	pesquisou	as	principais	práticas	do	psicólogo	no	contexto	organizacional	e	obteve	como	
resultado	que	a	atuação	do	profissional	nesta	área	é,	predominantemente,	de	caráter	técnico-
operacional (seleção, recrutamento, treinamento, avaliação de desempenho, etc.). A partir da 
pesquisa	de	Zanelli,	os	autores	defendem	que	a	Psicologia	Organizacional	e	do	Trabalho,	no	
Brasil,	está	 longe	de	ser	agente	de	efetiva	 transformação	e	que	o	profissional	precisa	deixar	
de	ser	um	simples	aplicador	de	técnicas.	É	nítido	que	o	mundo	do	trabalho	vem	passando	por	
aceleradas	 transformações,	 dentre	 as	 quais	Antunes	 e	Alves	 (2004)	 destacam	o	 aumento	do	
número de trabalhadores terceirizados; exclusão de trabalhadores considerados “idosos” (idade 
próxima	ou	maior	que	40	anos);	busca	por	trabalhadores	“polivalentes”.	Além	destas,	somam-
se	o	advento	da	microeletrônica	e	telecomunicações,	aumento	do	desemprego,	competitividade	
acirrada,	entre	outras,	que	apontam	a	complexidade	em	que	se	encontra	o	mundo	do	trabalho.	
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Diante	 disso,	 é	 inconcebível	 que	 as	 atuações	 da	 Psicologia	 Organizacional	 e	 do	 Trabalho	
permaneçam, principalmente, pautadas em práticas retrógradas, realizadas desde os primórdios 
de	seu	surgimento.	Para	Azevedo	e	Botomé	(2001),	as	mudanças	sofridas	pelas	organizações	e	
sociedades	no	final	do	século	passado,	requerem	psicólogos	capazes	de	lidar	estrategicamente,	
sendo	mediadores	de	mudanças,	gestores	de	pessoas	e	promotores	de	qualidade	de	vida.	Torna-
se	urgente	que	este	campo	da	Psicologia	esteja	amparado	por	novas	e	contemporâneas	práticas	
a	fim	de	acompanhar	e,	efetivamente,	contribuir	com	o	trabalhador	e	as	organizações	atuais.	
Tendo	em	vista	esta	realidade,	destaca-se	que	uma	importante	área	que	pode	e	precisa	ser	mais	
incluída	na	Psicologia	Organizacional	e	do	Trabalho	é	a	Orientação	Profissional.

O	 presente	 artigo	 destina-se	 a	 abordar	 a	 importância	 da	Orientação	 Profissional	
enquanto	prática	do	psicólogo	nas	organizações,	mencionando	atividades	em	que	tal	área	possa	
contribuir	eficazmente	para	sanar	as	demandas	contemporâneas,	citando	exemplos	da	inserção	
da	Orientação	Profissional	em	empresas	francesas	e	brasileiras.	Justifica-se	a	relevância	desse	
estudo	em	 função	da	necessidade	de	os	psicólogos	do	 trabalho	 se	desapegarem	dos	 antigos	
modelos	e	pensarem	novas	formas	de	atuação,	mais	assertivas	e	compatíveis	à	realidade	atual	
do mundo do trabalho. 

O QUE É ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL?

De acordo com o Ministério do Trabalho (s/d apud Melo-Silva, Lassance e Soares, 
2004), a	Orientação	Profissional	é	compreendida	como	o	auxílio	concedido	na	 resolução	de	
dificuldades	referentes	à	escolha	da	profissão	ou	ao	desenvolvimento	profissional,	levando	em	
conta as características do interessado e a relação destas com as oportunidades do mercado de 
trabalho.

Caracterizada	 como	 uma	 das	 atividades	 do	 psicólogo,	 a	Orientação	 Profissional	
destina-se	a	intervir	na	relação	homem-trabalho,	não	apenas	na	escolha	profissional	de	jovens,	
mas	também	diante	de	questões	relativas	ao	exercício	do	papel	profissional,	no	planejamento	
de	uma	carreira	ou	na	reescolha	de	uma	profissão	(SOARES,	2000).	O	entendimento	de	que	o	
homem	é	o	arquiteto	e	construtor	de	seu	próprio	projeto	de	vida,	influente	e	influenciado	pelo	
contexto	social,	é	premissa	básica	da	Orientação	Profissional.	Lisboa	(2002)	enfatiza	que	esta	
prática	não	serve	para	escolher	carreiras,	mas	para	construí-las,	possibilitando	reflexões	acerca	
do	que	compõe	o	projeto	profissional	bem	como	a	compreensão	da	realidade	e	o	discernimento	
sobre os determinantes da nova ordem do trabalho. Com muita propriedade Lassance e Sparta 
(2003)	expõem	que,	permitir	às	pessoas	refletirem	crítica	e	eticamente	acerca	do	compromisso	
social	 implicado	em	suas	escolhas	profissionais,	 tornando-se	agentes	de	mudanças	sociais,	é	
contribuição	essencial	da	Orientação	Profissional.
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HISTÓRICO DA ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 

As	práticas	de	Orientação	Profissional	surgiram	na	Europa	e	nos	Estados	Unidos	
no	inicio	do	século	XX,	com	destaque	para	o	primeiro	centro	europeu	em	Munique,	em	1902,	
e, nos Estados Unidos, em Boston, no ano de 1907. Seu desenvolvimento inicial coincide com 
a	Segunda	Revolução	Industrial,	caracterizada	pela	ênfase	na	produção	em	massa,	decorrente	
da	inserção	do	movimento	fordista	e	taylorista.	Em	função	do	momento	histórico,	a	Orientação	
Profissional	 originada	 na	 Psicologia	 Industrial,	 surge	 intimamente	 ligada	 à	 área	 de	 seleção	
de pessoas, embasada pelo princípio de encontrar the right man to the right place; ou seja, 
selecionar	os	 trabalhadores	mais	aptos	para	desempenhar	determinadas	 funções	e	garantir	o	
aumento	da	produtividade.	O	 trabalho	dos	orientadores	profissionais	consistia	em	avaliar	as	
características dos sujeitos, buscando ajustá-los à ocupação, sempre no intuito de elevar a 
produção (LASSANCE; SPARTA, 2003).

No	Brasil,	a	prática	inicial	da	psicologia	aplicada	ao	trabalho	foi	no	ano	de	1924,	no	
Liceu	de	Artes	e	Ofícios	de	São	Paulo,	através	do	processo	de	seleção	de	alunos	para	o	Curso	
de	Mecânica	Prática.	Alguns	 anos	 depois,	 foi	 criado	 pela	Fundação	Getúlio	Vargas	 o	 ISOP	
(Instituto	de	Seleção	e	Orientação	Profissional)	onde	se	estudava	as	aptidões	dos	trabalhadores	
e	os	requisitos	psicofisiológicos	do	trabalho,	a	fim	de	ajustá-los.	Os	 testes	vocacionais	eram	
utilizados	para	orientar	os	jovens	a	fazerem	escolhas	coerentes	com	suas	aptidões,	contudo	não	
se desconsiderava o pensamento vigente da busca por maior produtividade (ABADE, 2005). 
Enquanto	prática	profissional	do	psicólogo,	a	Orientação	Profissional	já	fazia	parte	do	primeiro	
curso	de	graduação	em	Psicologia	que	 se	 iniciou	na	Universidade	de	São	Paulo,	no	ano	de	
1958,	tendo	como	disciplina	Seleção	e	Orientação	Profissional.	Neiva	(2003)	ressalta	que	com	a	
profissão	de	psicólogo,	regulamentada	através	da	Lei	4.119	de	27.08.1962	e	Decreto	N.º	53.464	
de	21.01.1964,	tornou-se	mais	nítida	a	concepção	da	Orientação	Profissional	como	prática	do	
psicólogo.

Lassance	e	Sparta	(2003)	destacam	que	no	início	de	sua	utilização,	a	Orientação	
Profissional	 possuía	 uma	modalidade	 psicométrica,	mas	 na	 segunda	metade	 do	 século	XX,	
com	influência	da	Teoria	Centrada	no	Cliente,	de	Carl	Rogers,	e	das	Teorias	Evolutivas,	com	
representação	destacada	de	Donald	Super,	passou-se	a	considerar	o	indivíduo	que	escolhe,	bem	
como	sua	satisfação	e	sentimentos.	Estas	influências	teóricas	ganharam	força	no	momento	em	
que	o	mundo	do	trabalho	passava	por	transformações	com	a	ocorrência	da	Terceira	Revolução	
Industrial.	Lisboa	(2002)	comenta	que	tal	revolução	rompeu	com	o	paradigma	industrial,	dando	
espaço	para	a	inserção	da	microeletrônica,	evolução	das	telecomunicações	e	automação	e,	em	
substituição	aos	modelos	fordista	e	taylorista,	que	imperaram	na	Segunda	Revolução	Industrial,	
surge	o	toyotismo.	Em	decorrência	destas	mudanças,	um	novo	panorama	do	mundo	do	trabalho	
se	apresentou	aos	trabalhadores.	Houve	significativa	redução	dos	postos	de	trabalho,	aumento	
do	desemprego	e	do	trabalho	autônomo	e	informal,	além	do	aparecimento	de	novas	ocupações	
que	tomam	o	lugar	de	antigas,	acarretando	aos	trabalhadores	instabilidade	e	exigência	de	novas	
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habilidades	profissionais.	(LASSANCE;	SPARTA,	2003).
Diante	destas	mudanças,	o	profissional	que	atua	com	gestão	de	pessoas	precisou	

atualizar-se e preparar-se para atuar no novo cenário do mundo do trabalho. Soares et al. (2007a) 
comentam	 que,	 já	 na	 década	 de	 1920,	 houve	 alterações	 qualitativas	 na	 gestão	 de	 recursos	
humanos	devido	à	inserção	de	programas	de	qualidade	total	e	de	vida,	sendo	o	psicólogo	um	
importante	 agente	 de	mudanças.	Atualmente,	 as	 alterações	 na	 nova	 ordem	 do	 trabalho	 têm	
possibilitado	ao	psicólogo	organizacional	e	do	trabalho	ampliar	suas	intervenções,	dentre	elas,	a	
Orientação	Profissional,	afinal,	como	bem	ressaltaram	os	autores	acima	referidos,	a	Orientação	
Profissional	surgiu	em	função	de	demandas	na	área	industrial	e,	hoje,	mantém	sua	atuação	no	
âmbito	organizacional	em	especial	para	auxiliar	na	transição	dos	padrões	profissionais	antigos	
para	as	necessidades	atuais.	A	seguir,	serão	apontadas	importantes	práticas	em	que	a	Orientação	
Profissional	pode	contribuir	com	a	Psicologia	Organizacional	e	do	Trabalho.

PRÁTICAS DA ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NA PSICOLOGIA 
ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO

PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO DE CARREIRA

	 Preocupada	em	amparar	a	relação	homem-trabalho,	a	Orientação	Profissional,	
em sua abordagem organizacional, pode intervir no cuidado da carreira. Dutra (2002) comenta 
que	esta	não	pode	ser	compreendida	como	um	percurso	estanque	a	ser	trilhado,	porém,	como	
experiências	 sequenciais	vividas	no	âmbito	do	 trabalho.	Schein	 (1995	apud	TOLFO,	2002),	
considera	muito	 importante	 o	 enfoque	 concedido	 à	 carreira,	 visto	 que	 as	 organizações	 têm	
exigido	a	execução	de	atividades	mais	complexas.	Em	função	disso,	o	colaborador,	a	fim	de	
manter	 seu	 emprego	 e	 ascender	 profissionalmente,	 precisa	 ser	 flexível	 e	 desenvolver	 novas	
competências; ou seja, torna-se essencial o cuidado com a carreira, melhorando, assim, a 
empregabilidade.

Soares	(2002,	p.111)	entende	que	empregabilidade	“é	o	conjunto	de	capacidades	
e	 características	 pessoais	 que	 levam	a	 pessoa	 a	 conseguir	 empregar-se	 com	mais	 facilidade	
que	outras”.	Malschitzky	 (2013)	comenta	que,	na	medida	em	que	o	 indivíduo	desenvolve	e	
aprimora	sua	carreira,	consegue	adquirir	novas	e	importantes	competências	que	aumentam	sua	
empregabilidade	e	o	mantém	inserido	no	mercado	de	 trabalho.	Assim,	entende-se	por	que	a	
cada	dia	torna-se	mais	importante	o	cuidado	com	a	carreira,	entendendo	que	tal	incumbência	
não	deve	ficar	apenas	às	empresas,	mas	também	ao	próprio	trabalhador.

Para	 que	 haja	 uma	 boa	 evolução	 e	 sucesso,	 uma	 carreira	 precisa	 ser	 planejada.	
Para Stoner e Freeman (1999, apud XIKOTA, 2004), o planejamento de carreira tem a 
função de auxiliar o sujeito a refletir acerca do que almeja do trabalho, possibilitando 
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tomar decisões mais adequadas para cada etapa que atravessará em sua carreira. Soares 
(2000)	lembra	que	o	planejamento	de	carreira	auxilia	para	que	o	indivíduo	se	desenvolva	e	se	
capacite,	com	o	propósito	de	conceder	um	trabalho	qualificado,	alcançando	sucesso	profissional.	
Dutra (1996) destaca que os objetivos do planejamento de carreira para as pessoas são: 
permiti-las serem críticas com relação aos seus próprios comportamentos; fazerem suas 
autoavaliações; refletirem sobre suas realidades pessoais e profissionais; acessarem 
ferramentas para o desenvolvimento de objetivos e ações na carreira e para mantê-los com 
o passar do tempo. O autor expõe	que	no	Brasil	ainda	existe	muita	resistência	ao	planejamento	
individual	de	carreira,	visto	que	as	pessoas	acabam	conduzindo	sua	vida	profissional	por	fatores	
externos,	como	remunerações,	status,	entre	outros.	As	consequências	da	falta	de	planejamento	
são	vistas	com	muita	frequência	atualmente:	pessoas,	muitas	vezes,	em	altos	cargos,	com	boa	
formação	 acadêmica,	 atuando	 em	 empresas	 reconhecidas	 e	 com	 remuneração	 considerável,	
mas	extremamente	insatisfeitas	e	desmotivadas.	Também	podem	ocorrer	casos	de	pessoas	que	
não	planejaram	sua	carreira	 e	 simplesmente	 foram	guiadas	por	 circunstâncias	de	momentos	
de	suas	vidas,	chegando	à	conclusão	de	que	não	gostam	do	que	fazem.	Em	outras	situações,	o	
indivíduo	até	gosta	do	que	faz,	mas	não	sabe	como	explorar	melhor	suas	competências	a	fim	de	
obter	mais	sucesso	profissional.

Para a construção de um planejamento de carreira é imprescindível, inicialmente, 
o	autoconhecimento,	o	que	envolve	o	reconhecimento	das	qualidades,	interesses	e	habilidades	
pessoais.	A	partir	destas	percepções	 sobre	 si,	 estrutura-se	o	projeto	profissional,	pautado	no	
estabelecimento	de	objetivos	profissionais,	tendo	sempre	clareza	das	oportunidades	presentes	
na	 organização	 onde	 se	 atua	 e	 no	mercado	 de	 trabalho	 (DUTRA,	 2002).	 Percebe-se	 que	 o	
planejamento	de	carreira	parte	de	interesses	e	aspirações	pessoais	e	que,	independente	dos	planos	
de carreira presentes nas empresas, o próprio indivíduo precisa já ter estabelecido seu projeto 
profissional,	podendo	ou	não	coincidir	com	o	da	instituição	onde	trabalha.	Ter	um	planejamento	
de	carreira	bem	feito	e	constantemente	revisado	significa	melhorar	a	empregabilidade,	aspecto	
indispensável para o mundo do trabalho contemporâneo. 

No momento da construção do plano de carreira é importante o auxílio de um 
profissional	detentor	de	um	conhecimento	específico	neste	assunto,	cabendo,	então,	a	intervenção	
do	 psicólogo	 amparado	 na	 Orientação	 Profissional.	 Por	 meio	 de	 instrumentos	 e	 técnicas	
específicas,	a	Orientação	Profissional	auxilia	o	indivíduo	a	realizar	seu	autoconhecimento,	ter	
clareza	 de	 seus	 pontos	 fortes	 e	 suas	 limitações	 e	 trilhar	 os	 caminhos	 que	 precisa	 percorrer	
para alcançar seus objetivos. Como bem lembram Birchal e Muniz (2002, p.46), “conhecer 
a si próprio e principalmente, saber os seus motivos, os caminhos de sua busca, passou a ser 
imprescindível	 para	 se	 ter	 sucesso	 profissional”.	 Importante	 ressaltar	 que,	 antes	 de	 tudo,	 a	
Orientação	Profissional	possibilita	que	as	pessoas	 sejam	ativas	no	processo	de	construção	e	
reconstrução	de	seu	projeto	profissional,	o	que	as	torna	responsáveis	e	conscientes	dos	rumos	de	
suas	vidas.	Esta	conscientização	faz	toda	a	diferença,	pois	permite	que	o	sujeito	possa	procurar	
fazer	 o	 que	 gosta,	 desenvolver-se	 profissionalmente	 com	 satisfação	 e	 estar	 preparado	 para	
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mudanças	em	decorrências	de	situações	externas.
Ao	amparar	na	elaboração	do	planejamento	de	carreira,	a	Orientação	Profissional	

acessa	 características	 que,	 algumas	 vezes,	 são	 desconhecidas	 da	 própria	 pessoa.	 É	 possível	
identificar	 interesses,	 habilidades,	 qualificações	 que	 revelam	 um	 profissional	 extremamente	
talentoso,	mas	que	pode	não	usufruir	devidamente	disto.	Desponta,	então,	a	contribuição	que	
a	Orientação	 Profissional,	 por	meio	 do	 processo	 de	 autoconhecimento,	 pode	 fornecer	 junto	
à	 descoberta	 de	 talentos.	 Cunha,	 Ferraz	 e	 Furtado	 (2013)	 entendem	 que	 talento	 é	 a	 pessoa	
que	reúne	competências	(conhecimentos,	habilidades	e	atitudes)	que	as	torna	um	profissional	
diferenciado.	Atualmente,	as	organizações	possuem	um	número	reduzido	de	pessoas	talentosas,	
sendo	importante	fornecer-lhes	o	reconhecimento	e	estímulo	necessários	para	ampliarem	sua	
contribuição no trabalho (CHOWDHURRY, 2003 apud CUNHA; FERRAZ; FURTADO, 2013). 
Bispo	(2013)	lembra	que,	nas	empresas,	os	talentos	são	o	foco	das	atenções	e	que	há	um	interesse	
muito	grande	em	que	fiquem	em	suas	equipes	e	elevem	sua	competitividade.	Para	realizar	uma	
boa	gestão	de	talentos,	e	assim	reter	os	profissionais	expoentes,	as	organizações,	entre	outros	
benefícios,	podem	oferecer	serviços	de	Orientação	Profissional	aos	seus	colaboradores	como	
forma	de	auxiliá-los	no	seu	desenvolvimento	profissional.	

REORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

A	 reorientação	 profissional	 é	 uma	 prática	 caracterizada	 pelo	 auxílio	 concedido	
na	 realização	de	novas	 escolhas	 no	 âmbito	profissional,	 levando	 em	consideração	 a	 relação	
homem-trabalho,	os	sentimentos	vivenciados	pelo	sujeito	que	refaz	sua	escolha	e	as	adaptações	
necessárias	no	momento	de	mudança	(SOARES,	2000).	Garcia	(2000)	ressalta	que	a	reorientação	
se	propõe	a	subsidiar	pessoas	na	busca	de	novos	projetos	profissionais,	visto	que,	em	decorrência	
de	circunstâncias	em	determinados	momentos	de	suas	vidas,	fizeram	escolhas	sem	analisá-las	
cuidadosamente	ou	desconsiderando	o	futuro.	Isto	mostra	que	a	reorientação	não	se	destina	apenas	
aos	 universitários	 desistentes	 de	 seus	 cursos,	 englobando	 também	profissionais	 insatisfeitos	
e	 frustrados,	 ou	 casos	 em	que	 estão	 satisfeitos	 com	 a	 área,	mas	 gostariam	de	 experimentar	
outra	 especialidade,	 além	de	 ser	 útil	 aos	profissionais	 que	vivenciam	o	desemprego.	Diante	
da	situação	de	não	gostar	mais	do	que	se	faz,	a	autora	comenta	que	insistir	no	exercício	deste	
trabalho	é	uma	atitude	desleal	consigo	mesmo	e	expõe	que	há	empresas	que	oportunizam	que	
seus	colaboradores	desenvolvam	seus	projetos	profissionais,	o	que	pode	culminar	com	a	troca	
de	função	e	permanência	naquele	local.	Por	consequência,	tal	organização	terá	pessoas	mais	
satisfeitas,	o	que	indica	maior	produtividade	e	comprometimento	naquele	espaço	de	trabalho.

Inúmeras	transformações	têm	ocorrido	e	afetado	o	mundo	do	trabalho,	tornando	a	
reorientação	profissional	muito	pertinente	nesse	momento,	pois	embora	possa	não	ter	havido	uma	
falta	de	orientação	ou	uma	escolha	profissional	incorreta	por	parte	do	trabalhador,	as	mudanças	
sociais	demandaram	adaptações	às	novas	exigências	no	mundo	do	trabalho.	Krawulsky	(2000	
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apud	SOARES,	2002)	ressalta	que,	diante	dessa	situação,	o	papel	do	reorientador	profissional	
é	 de	 ajudar	 no	 entendimento	 da	 nova	 “ordem”	 do	 trabalho	 e	 facilitar	 aos	 reorientandos	
reconhecerem	habilidades	que	possam	ser	desenvolvidas	ou	aprimoradas	no	intuito	de	oferecer	
novas competências ao mercado de trabalho.

 

DESEMPREGO E REORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 

De	acordo	com	o	 Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	 (IBGE,	2013),	o	
mês	de	 julho	do	presente	ano	 teve	um	milhão	e	quatrocentos	mil	desempregados	no	Brasil,	
representando	uma	taxa	de	5,6%,	um	dos	menores	índices	nos	últimos	doze	meses.	Embora	a	
taxa	de	desocupação	não	tenha	sido	tão	elevada,	não	se	pode	desconsiderar	a	parcela	que	está	
incluída neste grupo, homens e mulheres à margem do mercado de trabalho. Lisboa (2002) 
enfatiza	que	é	necessário	considerar	o	significado	do	desemprego	para	uma	pessoa,	o	sofrimento	
envolvido no seu autojulgamento e no julgamento por parte da sociedade.

Diante da estressante situação do desligamento em uma empresa, a presença de 
um	psicólogo	que	trabalhe	com	os	pressupostos	da	Orientação	Profissional	torna-se	bastante	
relevante.	 A	 intervenção	 pelo	 viés	 da	 Orientação	 Profissional	 é	 fundamental,	 visto	 que	 o	
momento de demissão tende a deixar a pessoa desligada sentindo-se extremamente desorientada 
e	 confusa,	 culpando-se,	 questionando	 sua	 competência	 e	 identidade	 profissional.	 Segundo	
Soares	(2000),	na	situação	de	desemprego,	o	psicólogo	que	trabalha	com	base	na	Orientação	
Profissional	 deve	 atuar	 no	 sentido	 de	 ajudar	 o	 trabalhador	 a	 lidar	 com	ansiedade	 e	 o	medo	
provenientes	desse	momento,	além	de	ampliar	a	consciência	da	pessoa	no	que	tange	às	suas	
possibilidades	profissionais.	Uma	das	atividades	mais	importantes	na	Orientação	Profissional	
é	oportunizar	 informações	 sobre	o	mercado	de	 trabalho,	 sendo	essa	uma	 função	 importante	
junto	 ao	 desempregado,	 além	 de	 instruí-lo	 acerca	 do	 que	 se	 espera	 dos	 perfis	 profissionais	
contemporâneos e auxiliá-lo a desenvolver novas competências, elevando sua empregabilidade. 

Buscando amparar e tornar menos doloroso o processo de desligamento, o 
outplacement (recolocação) representa uma prática considerável dentro das políticas de 
recursos humanas de uma organização. A recolocação é lei em alguns países europeus, já 
compõe	também	a	cultura	empresarial	norte-americana	e	no	Brasil	tem	sido	considerada	uma	
prática	de	 responsabilidade	 social.	Almeja,	 essencialmente,	 ajudar	o	profissional	 demitido	 a	
procurar novas oportunidades e ampará-lo emocionalmente neste momento delicado. Cardoso 
(2013)	destaca	que	é	muito	raro	as	empresas	possuírem	profissionais	adequados	para	efetivar	
o processo de outplacement, visto	que	é	necessário	 ter	conhecimento	acerca	do	mercado	de	
trabalho	e	planejamento	de	carreira,	saber	avaliar	perfis	e	lidar	com	pessoas	emocionalmente	
abaladas.	Diante	disso,	percebe-se	nitidamente	que	a	Orientação	Profissional	tem	uma	função	
significativa,	 pois	 o	 psicólogo	 que	 trabalha	 com	 seus	 pressupostos	 possui	 as	 competências	
necessárias para atuar com outplacement. 
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Com experiência na área de recolocação, Moreno (2000) considera de suma 
importância este trabalho dentro das políticas de recursos humanos. Citando sua própria prática, 
a	 autora	 expõe	o	 “Programa	de	Apoio	 à	Recolocação”,	oferecido	pela	 empresa	que	demite,	
como um amparo ao desempregado na busca de um novo projeto de vida. O objetivo inicial é 
auxiliar o ex-colaborador a enxergar a realidade do mercado de trabalho e perceber o momento 
como uma oportunidade e não como um problema. Segundo ela, muitos participantes chegam 
“sem	chão”	ao	programa,	relatando	que	dedicaram	sua	vida	à	empresa	e	sentem-se	totalmente	
perdidos e com baixa autoestima diante de uma demissão inesperada. O trabalho realizado no 
programa	é	embasado	nas	propostas	da	Orientação	Profissional,	sendo	que,	em	grupo	e	através	
de	vivências,	trocas	de	experiências	e	informações,	os	participantes	se	deparam	com	assuntos	
como	mercado	de	trabalho,	perfil	profissional,	competências	e	empregabilidade.	Além	disso,	
aprendem	a	fazer	controle	orçamentário,	elaborar	seu	currículo	e	construir	seu	planejamento	
pessoal.		Como	orientadora	profissional,	a	autora	percebe	que	grande	parte	dos	que	compõe	o	
Programa de Apoio a Recolocação somente consegue analisar sua carreira diante da situação 
difícil	em	que	se	encontram,	o	que	acentua	a	importância	da	orientação	profissional	diante	do	
desemprego	como	momento	oportuno	para	repensar	e	reestruturar	a	vida	profissional.	

APOSENTADORIA E REORIENTAÇÃO PROFISSIONAL
 
De acordo com Menezes (2013), o aumento da expectativa de vida é um privilégio 

e	deve	ser	visto	como	uma	conquista	importante	do	mundo	moderno.	Em	decorrência	disto,	a	
aposentadoria,	momento	que	geralmente	coincide	com	o	período	mais	tardio	do	ciclo	vital,	tem	
sua	duração	ampliada.	Este	momento	pode	ser	vivenciado	de	duas	formas:	como	uma	crise,	
pelo	estigma	que	o	aposentado	tem	em	ser	visto	como	alguém	inútil,	 improdutivo;	ou	como	
liberdade, onde se está descompromissado com o trabalho, havendo tempo livre para lazer e 
realização de planos (SANTOS, 1990 apud SOARES et al., 2007b). 

Independente	de	como	seja	sentida	pela	pessoa,	a	aposentadoria	permite	que	se	faça	
uma	reflexão	sobre	a	vida	com	ênfase	para	a	trajetória	profissional.	Para	Soares	et	al.	(2007b),	
tendo	em	vista	os	sentimentos	ambíguos	que	são	despertados	no	aposentado,	a	preparação	para	
a	aposentadoria	é	relevante	na	prevenção	de	doenças	físicas	e	emocionais	e	na	construção	de	
novos projetos. Tais projetos têm relação direta com a possibilidade de reestruturar sua vida 
afetiva	e	 social,	além	de	 trazer	o	 sentimento	de	valorização	pelas	pessoas	com	que	convive	
(CANEDO, 2000).

A	Orientação	Profissional	apresenta	uma	função	muito	importante	na	preparação	
para	a	aposentadoria.	É	momento	de	discutir	e	refletir	acerca	do	trabalho,	do	seu	significado	
e	 sentido	 até	 então	 e	 o	 que	 ele	 pode	 representar	 nessa	 nova	 etapa	 da	 vida.	As	 políticas	 de	
recursos	humanos	das	organizações	devem	estar	atentas	ao	momento	de	desligamento	de	seus	
colaboradores	em	função	da	aposentadoria.	Como	forma	de	cuidado	e	atenção	às	pessoas,	o	
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psicólogo	organizacional	e	do	trabalho,	através	dos	pressupostos	da	Orientação	Profissional,	
pode	atuar	em	programas	de	aposentadoria	que	visem	auxiliar	o	futuro	aposentado	a	lidar	com	
o rompimento do vínculo com sua empresa e a construir novos projetos para sua vida. 

Conforme	Canedo	(2000),	a	procura	por	nova	inserção	profissional	na	aposentadoria	
representa	 uma	maneira	 de	manter	 a	 vitalidade,	 podendo,	 também,	 significar	 o	 retorno	 dos	
desejos	 e	 sonhos	 renunciados	ou	até	 a	 construção	de	outros	projetos	profissionais.	A	autora	
considera	que	o	papel	do	psicólogo	guiado	pela	Orientação	Profissional	é	estimular	o	que	Donald	
Super chama de comportamento exploratório vocacional. Para o autor este comportamento é 
definido	 como	o	 quanto	 capaz	 uma	 pessoa	 é	 em	 autoavaliar-se	 acerca	 do	 que	 pode	 ou	 não	
desempenhar,	de	que	maneira	o	faz	e	com	que	intuito.	Dessa	forma,	o	orientador	profissional	
atua estimulando o comportamento exploratório vocacional do aposentado, reativando-o e 
culminando	com	a	descoberta	de	habilidades	e	aptidões	a	serem	utilizadas	nesta	etapa	da	vida.	
Como	ocorre	uma	reativação	de	interesses	profissionais,	tal	momento	pode	ser	visto	como	um	
processo	de	reorientação	profissional.

A	reorientação	profissional	na	aposentadoria	possibilita	que	a	pessoa	viva	plenamente	
sua	 nova	 fase,	 seja	 no	 âmbito	 social,	 pessoal	 ou	 familiar,	 e	 edifique	 novas	 oportunidades	
pessoais	e	também	profissionais	condizentes	com	sua	realidade.	Tendo	em	vista	a	dificuldade	
que	a	população	aposentada	possui	para	se	inserir	no	mercado	formal	de	trabalho,	a	Orientação	
Profissional	atua	como	facilitação	na	reflexão	sobre	meios	alternativos	para	adentrar	este	espaço.	
Assim,	entende-se	que	o	papel	desta	prática	na	aposentadoria	funciona	como	medida	profilática	
de	saúde,	repercutindo	em	boa	qualidade	de	vida	e	autoestima	elevada.

 
 

EXPERIÊNCIAS DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL EM EMPRESAS 
FRANCESAS E BRASILEIRAS

A	Orientação	Profissional	já	está	inserida	na	realidade	empresarial	francesa	desde	
o	início	da	década	de	1990.	Soares	et	al.	(2007a)	mostram	que	nas	empresas	da	França	não	se	
questiona	a	frase	“Orientação	Profissional	durante	toda	a	vida”,	pois	naquele	país	já	são	claras	
as	contribuições	ofertadas	por	esta	área,	em	especial	pelas	mudanças	nas	profissões	e	nos	novos	
perfis	exigidos	para	os	colaboradores.	Conforme	Parlier	(1996b	apud	SOARES	et.	al.,	2007a),	
há	quatro	tipos	de	empresas	na	França	que	possuem	o	serviço	da	Orientação	Profissional,	sendo	
elas:

*	Empresas	que	buscam	reduzir	o	quadro	de	colaboradores:	nestas,	a	Orientação	
Profissional	se	faz	presente	no	amparo	aos	empregados	desligados	que	requisitam	auxílio	na	
construção e concretização de novos projetos pessoais.

* Empresas com certa estabilidade no mercado: são exemplos as empresas públicas, 
onde	os	empregos	são	estáveis,	mas	há	mudanças	nas	ocupações.	A	Orientação	Profissional	
atua nos remanejamentos internos, ajudando os colaboradores no desenvolvimento de novas 
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competências	exigidas	por	suas	novas	ocupações;
*	 Empresas	 com	 segmentação	 interna:	 formam-se	 novos	 segmentos	 dentro	 da	

empresa,	em	função	da	redução	de	níveis	hierárquicos.	O	que	ocorre	é	uma	mobilidade	horizontal	
na	 organização,	 exigindo	 que	 a	 Orientação	 Profissional	 participe	 no	 desenvolvimento	 de	
carreira,	não	tanto	relacionada	à	aquisição	de	responsabilidades,	mas	no	intuito	de	o	colaborador	
aprofundar	determinada	especialidade;

*	Empresas	que	aproveitam	ao	máximo	o	potencial	da	Orientação	Profissional:	são	
organizações	focadas	na	estruturação	de	um	trabalho	de	recursos	humanos	estratégico.	Neste	
caso,	a	Orientação	Profissional	busca	fortalecer	na	empresa	a	coesão	social	a	partir	de	relações	
internas bem esclarecidas, delimitando direitos e deveres de cada um, além de auxiliar no 
aumento da competência dos empregados, tornando-os polivalentes.

As	 práticas	 da	 Orientação	 Profissional	 nestas	 empresas	 foram	 instauradas	 em	
decorrência	de	aspectos	econômicos	e	 sociais	muito	presentes	na	França	e	que	 também	são	
vistos	no	Brasil,	entre	eles,	necessidade	de	colaboradores	mais	qualificados,	insuficiência	do	
diploma	enquanto	indicador	de	segurança	profissional,	políticas	de	recursos	humanos	voltadas	
para um maior comprometimento dos empregados.

Exemplos	de	empresas	brasileiras	que	já	utilizam	a	Orientação	Profissional	foram	
expostos	na	pesquisa	de	Amâncio,	Arpini	e	Ferraz	e	Silva	(1999	apud	SOARES	et	al.,	2007a).	
Na	HP	(Hewlett	Packard	Company)	a	Orientação	Profissional	está	focada	no	desenvolvimento	
humano,	por	meio	da	existência	do	Plano	de	Desenvolvimento	e	Carreira	autodirigida,	no	qual	
o colaborador pode organizar seu plano de carreira não apenas pensando em seus objetivos 
dentro	da	empresa,	mas	também	no	âmbito	pessoal.	Outra	empresa	citada	é	a	Johnson&Johnson,	
estando	a	prática	da	Orientação	Profissional	direcionada	ao	desenvolvimento	organizacional,	
envolvendo plano de carreira e avaliação de desempenho, além do programa de aconselhamento 
de	 carreira,	 o	 qual	 almeja	 ajudar	 o	 colaborador	 a	 estruturar	 seu	 plano	 de	 ação.	Também	 o	
Banco	 do	Brasil	 utiliza	 os	 recursos	 da	Orientação	Profissional	 através	 do	POP	–	Processos	
de	Orientação	Profissional,	cujo	propósito	é	amparar	 todos	os	setores	da	empresa	no	que	se	
refere	ao	planejamento	e	replanejamento	de	carreira,	embora,	inicialmente,	o	POP	tenha	estado	
relacionado	aos	programas	de	profissionalização	e	ao	PDV	(Programa	de	Demissão	Voluntária).

CONCLUSÕES
 
Para	a	grande	maioria	das	pessoas	a	Orientação	Profissional	se	refere	ao	momento	

de auxílio aos alunos do ensino médio na escolha de curso superior. Contudo, essa é uma visão 
extremamente	limitada	desta	prática,	a	qual	merece	ser	melhor	conhecida	e	utilizada.	O	trabalho	
ocupa	grande	parte	da	vida	das	pessoas,	sendo	muito	comum	que	se	apresentem	à	sociedade	a	
partir	de	sua	identidade	profissional.	Por	meio	do	trabalho	o	indivíduo	constrói	seu	papel	social	
e	se	reconstrói	cada	vez	que	aprende	coisas	novas	e	expõe	o	que	tem	de	melhor	e	mais	criativo.	
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Tendo	em	vista	a	centralidade	que	o	trabalho	assume	na	vida	humana,	é	inconcebível	pensar	a	
orientação	profissional	como	algo	que	se	inicia	e	se	encerra	na	adolescência,	como	se,	pensar	
a	carreira	e	a	vida	profissional	se	restringisse	unicamente	ao	momento	da	primeira	escolha	de	
carreira.

Além	 da	 clara	 importância	 adquirida	 pelo	 trabalho,	 não	 se	 pode	 negar	 que	 sua	
relação	com	o	indivíduo	tem	se	modificado	constantemente	em	decorrência	das	transformações	
sociais	e	econômicas	do	sistema	capitalista.	Estas	mudanças	têm	trazido	incertezas	e	oscilações	
ao	 mercado	 de	 trabalho,	 tendo,	 por	 consequência,	 exigido	 novos	 perfis	 de	 trabalhadores	 e	
reorganizações	 nas	 trajetórias	 de	 carreira.	Atualmente,	 requisitam-se	 profissionais	 cada	 vez	
mais	especializados	em	áreas	que	não	existiam	tempos	atrás,	o	que	demanda	aperfeiçoamento	
na	carreira	de	quem	já	está	inserido	há	anos	no	mercado	de	trabalho,	além	de	representar	novas	
possibilidades	a	serem	escolhidas	para	quem	está	iniciando	sua	vida	profissional.	Em	meio	a	
tantas	inovações	no	universo	laboral,	muitas	pessoas	não	estão	devidamente	preparadas	para	
manejar com isto, correndo o risco de subordinarem suas carreiras a uma realidade apresentada 
pelo	ambiente,	tornando-se	passivas	ao	que	lhes	acontece.	Como	bem	ressalta	Soares,	referindo-
se	ao	tempo	dedicado	ao	trabalho,	“será	que	para	dispor	de	tanto	tempo	assim	não	seria	justo	
que	todos	pudessem	escolher	aquilo	de	seu	maior	interesse?”	(2002,	p.190).	Daí	a	importância	
da	Orientação	Profissional!

Essencialmente,	 sua	 finalidade	 consiste	 em	 possibilitar	 às	 pessoas	 gerirem	 e	
planejarem	 seu	 trajeto	 profissional	 de	 acordo	 com	 seus	 objetivos	 de	 vida,	 fazendo	 uso	 de	
seus	interesses,	habilidades,	conhecimentos	e	aptidões	para	conquistar	a	realização	e	sucesso	
profissional.	Por	isso,	antes	de	se	submeter	passivamente	ao	trabalho,	a	Orientação	Profissional	
defende	que	a	pessoa	olhe	para	dentro	de	si	e	descubra	o	que	a	satisfaz,	lhe	dá	prazer	e	a	motiva.	
Assim,	o	papel	da	Orientação	Profissional	nas	organizações	pode	ser	compreendido	como	um	
subsistema de gestão de pessoas, atuando para o desenvolvimento de pessoas e amparo ao 
planejamento de carreira. Até o início dos anos 80 a carreira era dada pela empresa, contudo, 
hoje	 ela	passou	a	 ser	 construída	 sob	 responsabilidade	do	próprio	 trabalhador.	 Isso	não	quer	
dizer	que	a	empresa	não	deva	amparar	o	sujeito;	ao	contrário,	ao	propiciar	este	espaço	para	
Orientação	Profissional,	a	organização	demonstra	valorização	e	cuidado	com	seu	colaborador,	
potencializando-o e tornando-o mais motivado e comprometido.

A	partir	da	exposição	das	possibilidades	de	atuação	da	Orientação	Profissional	na	
Psicologia	Organizacional	e	do	Trabalho,	percebe-se	que	o	psicólogo	nas	organizações	possui	
vastas	possibilidades	de	atuação	as	quais	excedem	suas	tradicionais	atividades.	Obviamente,	
as	mais	comumente	utilizadas	continuam	 tendo	demandas,	mas	 inserir	novas	ações	e,	nesse	
caso,	utilizar	as	práticas	da	Orientação	Profissional	na	Psicologia	Organizacional	e	do	Trabalho,	
constitui	 um	 avanço	 necessário	 para	 que	 o	 psicólogo	 tenha	 mais	 espaço	 de	 atuação	 nas	
organizações	e	desenvolva	trabalhos	mais	compatíveis	com	as	atuais	necessidades	do	mundo	
do trabalho.
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OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA IGUALDADE E DA LIBERDADE SOB 
UMA PERSPECTIVA CARTESIANA1
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RESUMO
Os	direitos	fundamentais	presentes	no	ordenamento	constitucional	brasileiro,	são	uma	representação	da	evolução	
democrática	do	país.	Tais	direitos	baseiam-se	em	três	gerações:	liberdade,	igualdade	e	fraternidade.	Em	se	tratando	
das	várias	acepções	das	palavras	liberdade	e	igualdade,	o	filósofo	francês	René	Descartes	tem	uma	visão	diferenciada	
daquilo	 que	 representam,	 bem	 como	 a	 sua	 significação.	 Em	 razão	 disso,	 o	 presente	 artigo	 traz	 uma	 reflexão,	
tomando	como	norte	a	contribuição	da	filosofia	cartesiana	para	a	compreensão	da	liberdade	e	da	igualdade	inscritos	
na	Constituição	Federal	 do	Brasil	 de	1988	 como	direitos	 fundamentais.	Os	 constructos	de	Descartes	 são	uma	
importante	fonte	para	quem	almeja	o	aprofundamento	nos	estudos	filosóficos	racionalistas,	e,	aliados	aos	direitos	
fundamentais,	 possuem	uma	 considerável	 relevância	 no	 que	 se	 refere	 aos	 conceitos	 de	 liberdade	 e	 igualdade.	
A	filosofia	cartesiana	versa	sobre	esses	dois	conceitos	de	forma	diferenciada,	e	ajuda	a	compreender	os	direitos	
fundamentais	sob	uma	nova	perspectiva.	A	partir	de	uma	nova	compreensão	dos	direitos	fundamentais	é	possível	
delimitar	 de	modo	mais	 adequado	 a	 sua	 abrangência,	 sem	 alterar	 ou	 contrariar	 o	 ordenamento	 constitucional	
brasileiro.	Posto	isso,	este	artigo	se	utilizará	de	pesquisas	bibliográficas,	para	estreitar	a	relação	entre	a	filosofia	
do	 racionalista	René	Descartes	 e	o	 atual	ordenamento	 constitucional	brasileiro,	 com	ênfase	para	o	 estudo	dos	
contornos	dos	direitos	fundamentais	da	liberdade	e	da	igualdade.

Palavras-chave: Constituição. Direitos Fundamentais. Liberdade. Igualdade. Descartes.

ABSTRACT
The	fundamental	rights,	found	in	the	Brazilian	constitutional	system,	are	a	representation	of	a	nation’s	democratic	
and	history	evolution.	These	 rights	are	usually	approached	on	 three	generations,	 for	now,	 liberty,	equality	and	
fraternity.	When	dealing	with	the	various	meanings	of	the	words	liberty	and	equality,	the	French	philosopher	René	
Descartes	has	a	different	view	of	what	those	two	words	represent	as	well	as	their	significance.	Based	on	that,	this	
article	brings	an	reflection,	taking	as	north	the	vision	and	contributions	of	Descartes	and	the	current	Constitution	of	
the	Federative	Republic	of	Brazil,	promulgated	on	October	5,	1988,	about	the	relation	of	Cartesian	philosophy	with	
the	fundamental	rights.	Descartes	constructs	are	an	important	source	for	those	who	want	deepening	the	studies	in	
the	racionalist	philosophy,	and	allies	to	fundamental	rights,	have	considerable	relevance	in	relation	to	the	concepts	
of	liberty	and	equality.	The	Cartesian	philosophy	brings	these	two	concepts	differently	and	contributes	even	more	
to	 the	concept	and	meaning	of	 these	 terms	within	 the	 legal	and	constitutional	 law-system.	Fundamental	 rights	
have	a	noticeable	importance	within	the	Brazilian	legal	system.	With	such	importance,	the	Brazilian	Constitution	
of	1988	defined	in	Title	II	the	Fundamental	Rights	and	Guarantees.	The	fundamental	rights	aren’t	only	listed	in	
that	title,	there	are	other	passages	in	the	Constitution	that	makes	clear	the	concern	of	the	legislature	to	positive	and	
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guarantee	fundamental	rights.	That	said,	this	article	uses	literature	searches	to	develop	the	relationship	between	the	
rationalist	philosophy	of	Descartes	and	the	current	Brazilian	constitutional	law-system.

Keywords: Constitution. Fundamental Rights. Freedom. Liberty.	Equality.	Descartes.

INTRODUÇÃO

O	presente	trabalho	é	fruto	de	estudos	e	pesquisas	realizados	conjuntamente	com	
Grupo	de	Pesquisa	em	Filosofia	da	Mente	e	Ciências	Cognitivas	do	Centro	Universitário	para	o	
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (UNIDAVI).

O	 grupo	 tem	 seu	 horizonte	 de	 estudos	 voltados	 à	 área	 de	 filosofia	 da	 mente,	
epistemologia, neurociências, lógica e ciências cognitivas. Dentro desse cenário, as 
contribuições	do	pai	da	filosofia	moderna,	René	Descartes,	se	apresentam	como	de	significativa	
importância	 para	 o	 enfrentamento	 das	 principais	 problemáticas	 encontradas	 no	 âmbito	 dos	
direitos	fundamentais.		

Para	 alcançar	 o	 objetivo	 proposto,	 a	 pesquisa	 parte	 da	 análise	 da	 origem	 e	 do	
desenvolvimento	dos	direitos	fundamentais	de	primeira,	segunda	e	terceira	geração,	com	ênfase	
para os seus conceitos centrais. Essa primeira parte buscará uma melhor compreensão dos 
direitos	fundamentais	no	sistema	constitucional	brasileiro.	

Com	base	nesses	aportes	a	pesquisa	será	direcionada	para	uma	reflexão	acerca	das	
ideias	 do	 filósofo	 francês	René	Descartes,	 procurando	 estabelecer	 uma	 aproximação	 com	 a	
temática	da	 liberdade	 e	 da	 igualdade.	Neste	 contexto,	 ver-se-á	que	 a	filosofia	de	Descartes,	
comumente	conhecida	como	filosofia	cartesiana,	pode	contribuir	para	uma	melhor	compreensão	
dos	conceitos	e	abrangência	dos	direitos	fundamentais	de	liberdade	e	igualdade.

Por	oportuno,	salienta-se	que	o	presente	trabalho	não	tem	a	pretensão	de	aprofundar	
as ideias de Descartes e dos direitos de liberdade e igualdade, mas tão somente trazer a lume 
algumas	reflexões	que	permitam	ampliar	o	debate	e	os	estudos	acerca	desta	temática.

DESCARTES E A FILOSOFIA

Considerado	o	fundador	da	filosofia	moderna	e	um	dos	principais	representantes	do	
racionalismo (juntamente com Immanuel Kant, Baruch Spinoza e Leibniz), Descartes nasceu 
na	França,	mais	precisamente	na	cidade	de	La	Haye	em	Touraine,	no	ano	de1596.	Atualmente	
a cidade de seu nascimento chama-se Descartes devido à notoriedade de seus constructos nos 
diversos	 âmbitos	 do	 conhecimento,	 em	 especial	 no	 que	 se	 refere	 à	 teoria	 do	 conhecimento	
moderno,	filosofia	da	mente,	matemática	e	física.	

Sua postura é marcada pelo uso da razão, por isso é considerado o “pai do 
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racionalismo”.	O	 racionalismo	 cartesiano	 é	 uma	 corrente	 epistemológica	 que	 considera	 que	
apenas através do uso pleno da razão o indivíduo pode conhecer a si mesmo, a outros, e tudo o 
que	existe	no	mundo,	e	estabelecer	por	meio	desse	conhecimento	um	critério	de	verdade	para	
todas as coisas. 

Descartes, portanto, considera o homem como um ser capaz de usar de sua razão 
para	conceber,	o	que	Dutra	 (2010,	p.	59)	denomina	como	“proposições	autoevidentes”,	que	
servem	como	base	para	a	criação	de	certezas	e	verdades,	proporcionando	assim,	a	fundamentação	
de	 todo	o	conhecimento	humano.	Aliando	a	capacidade	de	pensar	e	a	 liberdade	em	fazê-lo,	
Descartes	inaugura	uma	nova	fase	nos	estudos	filosóficos,	a	ponto	de	ser	chamados	por	vezes	
de	o	“pai	da	filosofia	Moderna”.

A	 fundamentação	 do	 conhecimento	 humano	 se	 daria	 segundo	 um	método.	 Esse	
método,	 como	 se	 demostrará,	 tem	 a	 função	 de	 garantir	 que	 não	 se	 cometerá	 nenhum	 erro	
ao	analisar	as	mais	variadas	 fontes	de	conhecimento.	Comumente,	essa	posição	de	procurar	
certezas	em	enunciados	é	denominada	de	“fundacionismo”	ou	ainda	”fundacionalismo”.

Dizer	 que	 todas	 as	 proposições	 podem	 ser	 fundamentadas	 com	 base	 em	 um	
conhecimento	autoevidente	causa	debates	e	discussões,	assim	como	dizer	que	a	massiva	parte	
dos	direitos	fundamentais,	bem	como	de	todos	os	direitos	presentes	em	no	ordenamento	jurídico	
pátrio,	fundamenta-se	na	tríade	da	Revolução	Francesa:	liberdade,	igualdade	e	fraternidade.

Ao	levantar-se	essa	questão,	não	se	está	lidando	mais	simplesmente	com	um	direito	
constitucional,	penal	ou	civil.	Trata-se	de	um	problema	que	remete	ao	berço	da	ciência	jurídica	
e,	inevitavelmente,	à	filosofia	do	Direito.	Nesse	sentido,	ensina	Paulo	Nader	(2005,	p.	12),	que	
“como	a	Filosofia	do	Direito	contempla	a	árvore	jurídica	em	sua	totalidade	e	na	sua	relação	com	
as	coisas	em	geral,	a	ela	está	reservada	a	missão	de	dizer	o	que	é	o	Direito	e	buscar	as	soluções	
para os problemas vinculados a essa indagação.

DIREITOS FUNDAMENTAIS NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

O	fato	de	a	atual	Constituição	ter	sido	promulgada	evidencia	que	a	sua	implementação	
ocorreu	de	forma	democrática	e	igualitária.	Lenza	(2010,	p.	464)	ressalta	que	a	promulgação	é	
um “atestado da existência válida da lei e de sua executoriedade”. Após mais de duas décadas 
sob	um	regime	militar	(ditadura	militar),	a	promulgação	da	Constituição	de	1988	foi	marcada	
por	um	processo	de	redemocratização,	o	que	representou	uma	evolução	em	direção	à	efetivação	
da	participação	popular	e	ao	seu	exercício	de	cidadania.		Dessa	forma,	fica	fácil	identificar	o	
porquê	é	conhecida	como	“Constituição	Cidadã”.

A	“Constituição	Cidadã”	representou	a	quebra	dos	regimes	autoritários	que	até	então	
assolavam	a	nação.	A	palavra	que	melhor	poderia	representar	a	atual	Constituição	brasileira	
é “participação”, pois é a mais democrática de todas as suas antecessoras. Esse resultado se 
deu	em	função	da	participação	popular	em	sua	elaboração,	bem	como	devido	às	experiências	
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constitucionais	negativas	que	precederam	a	atual	(COELHO,	2010,	p.	246).		
No	âmbito	dos	direitos	fundamentas,	têm-se	importantes	novidades,	principalmente	

no	que	se	refere	à	relevância	que	o	constituinte	conferiu	a	essa	matéria.	Como	observa	Sarlet	
(2010, p. 63), “traçando-se um paralelo entre a Constituição de 1988 e o direito constitucional 
positivo	anterior,	constata-se,	já	numa	primeira	leitura,	a	existência	de	algumas	inovações	de	
significativa	importância	na	seara	dos	direitos	fundamentais”.

De	 início,	 uma	das	 inovações	 trazidas	 pela	Constituição	de	 1988	 foi	 os	 direitos	
fundamentais	positivados	logo	após	o	preâmbulo	e	os	princípios	fundamentais	(título	I).	Por	
estarem	elencados	no	título	II,	pode	se	dizer	(ou	pelo	menos	se	tem	a	forte	impressão),	que	os	
direitos	e	garantias	fundamentais	estão	dispostos	como	valores	superiores	em	relação	às	demais	
normas	constitucionais.	Ocorreu	ainda	uma	ampliação	no	catálogo	dos	direitos	fundamentais,	
bem	como	a	qualificação	desses	direitos	como	de	aplicabilidade	imediata,	o	que	pode	ser	encarado	
como	uma	tentativa	do	Constituinte	de	proporcionar	a	sua	máxima	efetividade	possível.

Nesse	rol	de	novidades,	destaca-se	o	preâmbulo	constitucional,	que	também	sofreu	
alterações	de	relevância	para	o	estudo	dos	direitos	fundamentais.	Conforme	ensina	Chimenti	
et al	 (2009,	 p.	 33),	 o	 preâmbulo	 “não	 possui	 força	 normativa,	 refletindo	 apenas	 a	 posição	
ideológica	do	constituinte”;	contudo,	essa	incapacidade	de	exercer	força	jurídica	não	diminui	a	
sua	importância	para	a	compreensão	da	profundidade	e	abrangência	das	normas	constitucionais.	

Por este motivo, em consonância com o preâmbulo da atual Constituição Federal, 
o	Brasil	é	um	Estado	Democrático	de	Direito.	Dizer	isso	significa	afirmar	que	os	brasileiros	
estão	sob	o	regime	de	um	Estado	que	tem	suas	atividades	e	poderes	limitados	e	previamente	
estabelecidos	 em	 lei,	 que	 são	 elaboradas	 com	 fundamento	 em	 consensos	 sociais,	 ainda	 que	
indiretamente	por	meio	de	representantes	eleitos.	Além	disso,	todos	os	que	estão	sob	o	amparo	do	
Estado Democrático de Direito gozam de proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais 
que	são,	na	visão	de	Mendes	(2010,	p.	200)	“[...]	a	tônica	do	chamado	Estado	democrático	de	
Direito”.

Releva	 destacar	 que	 nesse	modelo,	 a	 dignidade	 da	 pessoa	 humana	 exsurge	 com	
um	dos	seus	pilares	centrais.	Nessa	linha,	Mendes	(2010,	p.	450)	ressalta	que	dois	elementos	
são indispensáveis para a compreensão da amplitude da dignidade da pessoa humana, a saber: 
liberdade	e	igualdade.	Tais	elementos	são	o	fundamento	de	um	Estado	Democrático	de	Direito,	
bem	como	do	próprio	conceito	de	dignidade	da	pessoa	humana.	Por	este	motivo,	a	justificativa	
do	Estado	se	encontra	na	proteção	das	diversas	modalidades	de	liberdade	e	igualdade,	fazendo	
com	que	estas	modalidades	não	sejam	simplesmente	formais.	

A liberdade e a igualdade, elencadas como elementos indispensáveis ao termo 
dignidade,	 se	 constituem,	 respectivamente,	 partes	 integrantes	 dos	 direitos	 fundamentais	
considerados	de	primeira	e	segunda	geração.	As	gerações	ou	dimensões	de	direitos	são	uma	
visão	histórica	do	processo	de	nascimento	e	evolução	dos	direitos	fundamentais.	

Na	visão	de	Sarlet	(2010,	p.	38),	o	nascimento	e	a	noção	de	direitos	fundamentais	
propriamente	ditos	não	surgiram	na	antiguidade.	Contudo,	ressalta	que	se	deve	considerar	que	
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no	mundo	antigo,	por	meio	da	 religião	e	da	filosofia,	 foram	 legadas	algumas	das	principais	
ideias	 que	 iriam	 influenciar	 o	 pensamento	 jusnaturalista.	O	 jusnaturalismo,	 por	 sua	 vez,	 de	
modo	simplificado,	é	uma	corrente	 jusfilosófica	defensora	de	que	o	ser	humano	é	dotado	de	
direitos	naturais	e	inalienáveis	pelo	simples	fato	de	existir.

Conforme	Carvalho	(2005,	p.	396)	é	com	o	desfecho	da	Revolução	Francesa	(1789)	
que	os	direitos	assumem	uma	postura	universal,	pois	eram	profundamente	fundados	em	bases	
de	cunho	filosófico	e	teórico,	bem	como	de	percepções	jusnaturalistas.	Destaca-se	nesse	cenário	
a	obra	do	teórico	e	filosofo	político	Jean	Jacques	Rousseau,	Do Contrato Social.	As	declarações	
de	direitos	que	surgiram	nos	Estados	Unidos	também	assumiram	um	importante	papel	para	a	
consolidação dos direitos chamados de primeira geração.

Por	terem	sido	os	primeiros	direitos	fundamentais	a	serem	positivados,	receberam	a	
alcunha	de	direitos	fundamentais	de	primeira	geração.	Conforme	destaca	Mendes	(2007,	p.	309),	
esses	direitos	são	reflexos	das	revoluções	francesa	e	americana,	e	dizem	respeito	à	autonomia	
pessoal	em	face	da	expansão	do	poder.	O	homem	queria,	mesmo	que	de	modo	bastante	simples,	
sua	privacidade	e	liberdade	frente	ao	Estado	e	a	sociedade.	Completando	sua	opinião,	afirma	
o	autor	que	estes	direitos	referem-se	às	liberdades	individuais,	tais	como	a	inviolabilidade	de	
domicílio, liberdade de consciência e culto.

É	importante	frisar	que	até	então	esses	direitos	não	se	consolidaram	com	base	na	
condição	social	e	coletiva	dos	homens.	Nesse	cenário	o	homem	é	beneficiado	individualmente	
e	pede	ao	Estado	que	se	abstenha	de	questões	referentes	à	vida	pessoal	de	cada	cidadão,	não	
abrangendo	as	diferentes	realidades	sociais	existentes.

Mas,	 para	 que	 servem	 então	 os	 direitos	 elencados	 como	 fundamentais	 se	 não	
possuem	 correspondência	 com	 a	 realidade	 social	 da	 população?	 Para	 este	 fim,	 Ferdinand	
Lassalle,	traz	a	ideia	de	Constituição	sob	uma	acepção	sociológica.	Lassalle	(2004,	p.	68)	faz	
uma	analogia	de	uma	constituição	com	uma	macieira.	Nessa	analogia,	leciona	que	nada	adianta	
ter	numa	horta	uma	macieira	e	colocar	nela	uma	etiqueta	informando	que	aquela	árvore	é	uma	
figueira.	A	etiqueta	presente	na	macieira	não	fará	com	que	ela	se	transforme	em	uma	figueira.	
Ainda	que	diversas	pessoas	proclamassem	que	aquilo	era	uma	figueira,	ela	ainda	não	o	seria,	e,	
dando	frutos,	todos	perceberiam	que	aquilo	sempre	fora	uma	macieira.	

Assim também é com a constituição. Ela deverá representar a vontade e necessidade 
das	forças	sociais,	para	que	não	seja	apenas	um	trabalho	desnecessário	do	legislador,	mas	sim	
que	seja	a	expressão	dos	interesses	e	a	efetivação	do	poder	social,	pois,	“de	nada	serve	o	que	se	
escreve	numa	folha	de	papel	se	não	se	ajusta	à	realidade,	aos	fatores	reais	e	efetivos	de	poder”.	
(Lassalle, 2004, p. 68).

Por	isso,	conforme	o	passar	do	tempo,	bem	como	a	industrialização	e	um	crescimento	
demográfico	impactante,	a	humanidade	vê	nascer	a	necessidade	de	uma	constituição	que	lhe	
assegure	os	direitos	no	âmbito	social	e	atenda	a	realidade.	Dessa	forma,	ao	Estado	é	exigida	a	
função	de	assumir	o	papel	de	defesa	da	justiça	social.	O	antigo	abstencionismo	estatal	não	era	
mais	suficiente,	cabendo	agora	ao	Estado	participar	efetivamente	da	realização	da	 igualdade	
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social	 entre	 os	membros	 da	 sociedade.	 É	 nesse	 cenário	 que	 surgem	 os	 direitos	 de	 segunda	
geração.

Os	direitos	fundamentais	de	segunda	geração	englobam	as	liberdades	e	acrescentam	
a elas a noção de igualdade. O Poder Público assume importante papel na concretização da 
justiça	social,	pois	a	ele	cabe	o	dever	de	intervir,	quando	necessário,	nas	questões	referentes	ao	
domínio social e econômico. Não é apenas o individuo prejudicado por uma ou outra violação, 
mas sim, a sociedade de maneira geral.

Conforme	 a	 visão	 de	 Sarlet	 (2010,	 p.	 47),	 os	 direitos	 fundamentais	 de	 segunda	
geração	 caracterizam-se	por	 “outorgarem	ao	 indivíduo	direitos	 a	 prestações	 sociais	 estatais,	
como	assistência	social,	saúde,	educação,	trabalho,	etc.”.	Dessa	forma,	os	direitos	fundamentais	
de segunda geração têm como base a disseminação da igualdade e da justiça social. 

Ao se adentrar na temática da igualdade, é oportuna a opinião do jurista italiano 
Cesare	Beccaria	(2013,	p.	13)	afirmando	que:

As	 vantagens	 da	 sociedade	 devem	 ser	 distribuídas	 equitativamente	 entre	 todos	 os	
seus membros. Entretanto, numa reunião de homens, percebe-se a tendência contínua 
de	concentrar	no	menor	número	os	privilégios,	o	poder	e	a	felicidade,	e	só	deixar	à	
maioria miséria e debilidade.

Além	das	duas	primeiras	gerações	de	direitos	fundamentais	existe	ainda	uma	terceira	
geração,	marcada	pela	“fraternidade”,	que	traz	subjacente	a	ideia	de	um	viver	coletivo,	voltado	
à	proteção	dos	grupos	humanos.	Essa	proteção	se	faz	necessária,	pois	os	direitos	de	terceira	
geração,	tais	como	a	paz,	o	meio	ambiente	equilibrado,	o	progresso,	entre	outros,	é	concebida	
sob a ótica da coletividade humana, deixando assim de considerar o homem individualmente e 
passando a integrá-lo em grupos.

Completa-se	 assim	 a	 tríplice	 que	 foi	 lema	 da	 Revolução	 Francesa:	 liberdade	
(direitos	de	primeira	geração),	igualdade	(direitos	de	segunda	geração)	e	fraternidade	(direitos	
de	terceira	geração).	Entretanto,	há	ainda	quem	defenda	o	reconhecimento	de	uma	quarta,	ou	
até	mesmo	quinta,	geração	de	direitos	fundamentais.	Como	defensores	de	tais	gerações	tem-se	
Paulo	Bonavides	(2013,	p.	589	e	ss)	e	José	Oliveira	Júnior	(2000,	p.	97	e	ss),	defendendo	quarta	
e	quinta	gerações	respectivamente.

Com	essas	três	gerações	de	direitos	complementando-se,	foi	estabelecida	uma	nova	
universalidade	de	direitos	 fundamentais	que	estão,	conforme	os	dizeres	de	Paulo	Bonavides	
(2013,	 p.	 591),	 “num	 grau	 mais	 alto	 de	 juridicidade,	 concretude,	 positividade	 e	 eficácia”.	
Complementa	ainda	o	citado	doutrinador	que:

A	 nova	 universalidade	 procura,	 enfim,	 subjetivar	 de	 forma	 concreta	 e	 positiva	 os	
direitos	da	tríplice	geração	na	titularidade	de	um	indivíduo	que	antes	de	ser	o	homem	
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deste	ou	daquele	país,	de	uma	sociedade	desenvolvida	ou	subdesenvolvida,	é	pela	sua	
condição	de	pessoa	um	ente	qualificado	por	sua	pertinência	ao	gênero	humano,	objeto	
daquela	universalidade.	(Bonavides,	2013,	p.	592)

A	 partir	 da	 Revolução	 Francesa	 há	 o	 afloramento	 dos	 direitos	 fundamentais.		
No período da revolução, os direitos podiam ser sintetizados, como já visto, em liberdade, 
igualdade	e	fraternidade.	Contudo,	conforme	leciona	Norberto	Bobbio	(1992,	pg.5)	os	direitos	
não nasceram todos prontos e acabados de uma vez só. O sistema jurídico não deve ser um 
sistema	fechado,	pois	a	tendência	de	um	sistema	fechado	é	acabar	por	sufocar-se.	Dessa	lógica	
decorre	o	fato	de	que	nenhum	direito	fundamental	é	absoluto.	Posto	isso,	tem-se	que	os	direitos,	
neste	caso	os	direitos	fundamentais,	são	uma	construção	história	da	sociedade,	razão	pela	qual	
alguns	doutrinadores	incluirem	novas	gerações	de	direitos.	

NOÇÕES DE DIREITOS FUNDAMENTAIS EM DESCARTES

Os	direitos	fundamentais,	tais	como	a	liberdade	e	a	igualdade,	foram	frutos	de	lutas	
e	intensas	discussões	ao	longo	dos	séculos.	Os	homens	buscam	cada	vez	mais	revelar	as	causas	
e	consequências	do	que	os	cercam	e	os	organizam	no	mundo.	Esse	“tipo	de	atitude	que	o	ser	
humano	possui	de	sempre	querer	saber	a	causa	dos	eventos	com	os	quais	se	depara”	(Machado,	
2011, p. 12), grosso modo, foi	 o	 pano	 de	 fundo	 para	 o	 nascimento	 da	 filosofia.	 Falar	 em	
pensamento	sem	mencionar	a	filosofia	é	desconsiderar	todos	os	estudos	e	contribuições	daqueles	
que	se	dedicaram	a	essa	nobre	área	do	conhecimento	humano.	Entre	um	dos	 representantes	
dessa	área	encontra-se	o	francês	René	Descartes.

Nascido	em	1569,	na	França,	mais	precisamente	na	cidade	de	La	Haye,	situada	no	
distrito de Touraine (atualmente a cidade chama-se Descartes), René Descartes iniciou seus 
estudos	no	colégio	jesuíta	de	La	Flèche.	Assim,	“alimentado	com	as	letras	desde	a	infância“	
(Descartes,	 2001,	 p.	 8),	 esperava	 que	 por	meio	 delas	 alcançasse	 um	 conhecimento	 claro	 e	
solidificado	em	bases	indeléveis.

Contudo, apesar de estar na companhia de grandes mestres e constantemente 
debruçar-se	nos	estudos	de	obras	consagradas	universalmente,	Descartes,	conforme	ele	mesmo	
relata em sua obra Discurso do Método,	não	alcançou	aquilo	que	desejava.	Quando	encerrou	
seus	estudos	em	La	Flèche	a	única	certeza	adquirida	foi	o	reconhecimento	da	própria	ignorância.	

Essa	busca	por	um	conhecimento	concreto	e	indelével,	e	a	consequente	“decepção”	
de	Descartes	 fez	 com	que	 abandonasse	 seus	 estudos	para	 viajar	 e	 conhecer	 outras	 culturas,	
adquirindo	cada	vez	mais	experiência.	Após	suas	viagens	e	descobrimentos,	Descartes	conclui	
que	o	maior	proveito	que	extraiu	de	suas	experiências	foi	que:
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[...]	vendo	várias	coisas	que,	embora	nos	pareçam	muito	extravagantes	e	 ridículas,	
não deixam de ser comumente aceitas e aprovadas por outros grandes povos, aprendi 
a	não	crer	 com	muita	certeza	em	nada	que	 só	me	 fora	persuadido	pelo	exemplo	e	
pelo	costume;	e	assim	desvencilhava-me	pouco	a	pouco	de	muitos	erros,	que	podem	
ofuscar	nossa	 luz	natural	e	nos	 tornar	menos	capazes	de	ouvir	a	 razão.	 (Descartes,	
2001, p. 14)

Essa	 constatação	 serviu	 para	 a	 compreensão	 daquilo	 que	 posteriormente	 se	
constituirá	no	primeiro	preceito	ou	a	primeira	de	uma	série	de	razões	utilizadas	por	Descartes	
para	reformar	o	conhecimento	humano.	A	reforma	do	conhecimento	humano	é	um	dos	objetivos	
de	 uma	 teoria	 que	 ficou	 conhecida	 como	 teoria	 racionalista,	 ou	 ainda	 racionalismo,	 e	 tem,	
conforme	Dutra	 (2010,	 p.	 81),	 entre	 um	 de	 seus	 principais	 representantes	 o	 nome	 de	René	
Descartes.

O	racionalismo,	conforme	nos	ensina	Nader	(2005,	p.	20),	parte	da	eleição	da	razão	
como	a	única	sede,	ou	fonte	do	saber	humano,	bem	como	atribui	um	valor	ao	conhecimento	que	
é	logicamente	necessário	e	universalmente	válido.	Dessa	forma,	os	racionalistas	viam	no	árduo	
e complexo uso da razão uma maneira de se alcançar um conhecimento universalmente válido, 
razão	porque	a	teoria	foi	denominada	de	racionalismo.

Essa	 busca	 por	 um	 conhecimento	 que	 possa	 dar	 fundamentação	 aos	 demais	
conhecimentos	dele	derivados	é	uma	posição	eminentemente	 fundacionista.	Dutra	 (2010,	p.	
62)	deixa	mais	clara	a	ideia	do	que	vem	a	ser	uma	posição	fundacionista	quando	diz	que:

Essa posição envolve dois elementos distintos. Além de apontar – ou tentar apontar 
–	os	conhecimentos	autoevidentes	que	podem	fundamentar	outros,	os	fundacionistas	
precisam	 apresentar	 um	 método	 confiável	 que	 permita	 a	 passagem	 de	 certos	
conhecimentos a outros.

Com	base	no	entendimento	deste	autor,	pode-se	perceber	que	o	fundacionismo	não	
está apenas preocupado em encontrar as verdades ditas autoevidentes. Essa posição engloba 
igualmente	 a	 maneira	 ou	 método	 que,	 a	 partir	 das	 primeiras	 verdades	 encontradas,	 novas	
verdades/conhecimentos	derivam	delas,	proporcionando	assim	uma	ampla	fundamentação	do	
conhecimento.	Além	de	ser	um	dos	principais	elementos	que	compõem	a	teoria	racionalista,	o	
fundacionismo	é	uma	posição	epistemológica	que	faz	frente	ao	falibilismo5.

Como	 racionalista,	 Descartes	 procura	 estabelecer	 um	 método	 adequado	 para	
que	 se	 possa	 encontrar	 uma	 primeira	 verdade	 evidente	 por	 si	 e	 após	 isso,	 utilizando-se	 da	

5	Dentro	da	teoria	do	conhecimento,	o	falibilismo	é	um	posicionamento	assumido	por	certos	epistemólogos	ou	
filósofos	 da	 teoria	 do	 conhecimento	 que	 afirma	 a	 impossibilidade	 de	 se	 encontrar	 uma	 fundamentação	 segura	
(conhecimento	autoevidente)	para	o	conhecimento	humano	pois,	qualquer	que	seja	a	justificação	de	uma	sentença,	
opinião	ou	crença,	ela	sempre	será	passível	de	ser	contesta.	Desse	modo,	qualquer	 tentativa	de	fundamentar	o	
conhecimento	sempre	se	mostrará	falha,	dai	o	nome	da	postura/doutrina	ser	falibilismo.
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intuição e da dedução, chegaria a novas verdades, elaborando assim uma “versão racionalista 
do	 fundacionismo”.	 (2010,	 p.	 86).	As	 bases	 dessa	 teoria	 são	 abordadas	 com	 profundidade,	
especialmente nas obras Meditações Metafísicas e Discurso do Método.

	 Por	 razões	 de	 delimitação	 da	 temática,	 não	 adentrará	 se	 detalhadamente	 nas	
teorias epistemológicas de Descartes. Contudo, uma visão geral de sua teoria serve para melhor 
compreender	o	que	vem	a	ser	um	dos	principais	pontos	da	investigação	cartesiana,	o	“famoso	
cogito cartesiano” (Dutra, 2008, p. 67).

 Após um rigoroso e constante exercício da razão, Descartes consegue se dar 
conta	de	uma	sentença	que	é	por	si	mesma	evidente,	ao	concluir	que	“penso, logo existo”. Após 
encontrar uma sentença autoevidente, Descartes, em sua segunda meditação, deriva dela outras 
duas	sentenças	autoevidentes,	a	saber:	“eu	sou	uma	coisa	pensante”	e	“o	espírito	é	mais	fácil	de	
conhecer	do	que	o	corpo”	(Dutra,	2010,	p.	93).

	 Certamente	 os	 constructos	 cartesianos	 legaram	 importantes	 contribuições	 aos	
ramos	da	epistemologia	e	da	filosofia	da	mente	(é	em	Descartes	“que	encontramos	um	marco	
de	profunda	influência	para	a	feitura	da	Filosofia	da	Mente”	(Machado,	2011,	p.	14).	A	filosofia	
da	mente	é	considerada	uma	área	recente	dentro	da	filosofia.	Nela	encontram-se	problemáticas	
tais como: mente e cérebro são a mesma coisa? Se sim, como se dá a sua relação? O cérebro é 
apenas	o	“hospedeiro”	da	mente?	Será	possível	criar	esses	eventos	em	um	ambiente	artificial	
não biológico? 

Evidentemente,	tais	questionamentos	pertencem	ao	âmbito	da	filosofia	da	mente.	
Contudo,	apesar	de	seu	cunho	filosófico,	questões	que	envolvem	conceitos	de	alma	e	corpo	não	
passaram despercebidas pela genialidade poética de Fernando Pessoa:

Como é por dentro outra pessoa
Quem	é	que	o	saberá	sonhar?
A alma de outrem é outro universo
Com	que	não	há	comunicação	possível,
Com	que	não	há	verdadeiro	entendimento.
Nada sabemos da alma
Senão da nossa;
As dos outros são olhares,
São gestos, são palavras,
Com	a	suposição	de	qualquer	semelhança
No	fundo.	(Comparato,	2006,	p.	461	apud Pessoa, 1976, pp. 576-577)

Após	esse	pequeno	excerto	que	retrata	a	beleza	da	arte	poética	de	Pessoa,	retorna-
se	às	 reflexões	sobre	a	filosofia	da	mente	de	Descartes,	salientando	que	este	filósofo	foi	um	
dos responsáveis pela “consolidação” da proposta dualista. A proposta dualista será analisada 
a	seguir	e,	ao	lado	do	cogito	cartesiano,	que	também	ocupa	um	papel	fundamental	na	filosofia	
de	Descartes,	oferece	um	interessante	suporte	para	a	compreensão	dos	conceitos	de	liberdade	e	
igualdade	dentro	da	filosofia	cartesiana.	
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Primeiramente, não há como se pensar em liberdade e igualdade sem a existência. 
Na	quarta	parte	de	seu	Discurso	do	Método	Descartes	mostra	a	existência	humana	mutuamente	
ligada	ao	pensamento,	de	modo	que	a	partir	do	instante	em	que	o	sujeito	pensa,	passa	a	existir	
(Descartes, 2010, p. 60).

Passando a existir, necessariamente irá participar de um determinado grupo social, 
pois,	como	afirma	Nader	(2008,	p.	23)	“a	própria	constituição	física	do	ser	humano	revela	que	
ele	foi	programado	para	conviver	e	se	completar	com	outro	ser	de	sua	espécie”.	Desse	modo,	o	
ser humano, com o intuito de viver em coletividade, abre mão de uma determinada parcela de 
seus direitos em detrimento da coletividade. Abre mão de sua liberdade para ser submisso a um 
pacto ou contrato social.

Um	dos	principais	direitos	que	se	encontra	cerceado	pelo	contrato	social	é	a	liberdade,	
conforme	demonstra	o	autor	da	célebre	obra	intitulada	Do Contrato Social. No capítulo VIII, ao 
analisar	o	que	é	o	“estado	civil”,	Rousseau	explica	“o	que	o	homem	perde	pelo	contrato	social	é	
a	liberdade	natural	e	um	direito	sem	limites	e	tudo	o	que	tenta	e	pode	atingir;	ganha	a	liberdade	
civil	e	a	propriedade	de	tudo	o	que	possui”.	(Rousseau,	2004,	p.	35)

Percebe-se	 que	 na	 concepção	 de	 Rousseau,	 o	 homem,	 com	 o	 intuito	 de	 viver	
em sociedade, abre mão de sua liberdade natural, passando a exercer sua liberdade civil. De 
qualquer	modo,	 entende	Rousseau	 (2004,	p.	27)	que	o	homem	 jamais	pode	 renunciar	 à	 sua	
própria	liberdade,	pois	se	o	fizesse	estaria	diretamente	renunciando	a	sua	condição	e	qualidade	
de homem.

Ora,	parece	que	o	autor	avalia	a	liberdade	sob	um	prisma	que	transcende	a	condição	
material	do	homem.	A	liberdade	seria	então	algo	imaterial,	algo	que	não	pudesse	ser	mensurado	
e	alienado,	seria	algo	que	dá	forma	e	sentido	à	vida	do	homem.	Tal	concepção	traz	notáveis	
semelhanças com a ideia dualista de Descartes. 

O	dualismo,	conforme	demonstra	Leal-Toledo	(2012,	p.	13),	funda-se	na	ideia	de	
que	“a	mente	não	pode	ser	reduzida	a	uma	substância	física.	Ela	é	uma	outra	sustância	ou	um	
outro	tipo	de	propriedade	não	física”.	Desse	modo,	por	não	ser	uma	propriedade	física,	a	mente	
não padeceria com o corpo, ela é imortal e continuará existindo mesmo após a destruição do 
corpo. Seguindo essa lógica, a mente seria indivisível, pois estaria apenas dentro do tempo, 
enquanto	o	corpo,	perecível,	estaria	dentro	do	espaço	(TEIXEIRA,	1994).

Aprofundando	sua	argumentação,	Leal-Toledo	(2012,	p.	13	apud Chalmers, 1996, 
p.	124)	observa	que	os	dualistas	acreditam	que	ao	criar	o	mundo,	um	suposto	ente	divino	(Deus),	
colocou	todos	os	elementos	físicos	no	seu	exato	local.	Contudo,	ainda	faltava-lhe	colocar	os	
elementos	que	dizem	respeito	à	consciência.

Quando	se	fala	em	dualismo,	Descartes	é	um	dos	primeiros	filósofos	da	modernidade	
a	 ser	 lembrado.	Obviamente,	 quando	Descartes	 se	 refere	 a	 uma	 substancia	 que	 não	 possui	
corporeidade	e	que	não	pode	ser	mensurável,	não	estava	a	tratar	da	liberdade,	mas	da	alma,	ou	
ainda, a mente. Para	este	filósofo	não	havia	distinção	entre	os	dois	termos,	conforme	demonstra	
Cottingham	(1992,	p.	236),	ao	concluir	que	“throughout	his	life	Descartes	firmly	believed	that	
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the	mind,	 or	 soul,	 of	man	 (he	made	 no	 distinction	 between	 the	 two	 terms)	was	 essentially	
nonphysical.”6

Mesmo	que	a	substância	física	(corpo)	deixe	de	existir,	o	homem	encontra	a	sua	
liberdade	 na	 substância	 não	 física	 (alma).	 Desse	 modo,	 enquanto	 o	 homem	 for	 dotado	 de	
sua alma, ele será livre, pois sua alma, assim como a liberdade, não possui corporeidade e 
é	 imensurável.	É	desse	modo,	utilizando-se	 teorias	dualistas,	que	Descartes	 apresenta	o	 seu	
conceito de liberdade mutuamente ligada a presença da alma, ou res cogitans. Destarte, o 
homem	é	livre,	e	essa	liberdade	não	está	atrelada	a	substância	física,	ela	origina-se	dentro	da	
própria concepção da alma humana.

Avançando	em	suas	investigações,	mais	precisamente	na	primeira	parte	de	sua	obra	
O Discurso do Método,	Descartes	(2010,	p.	16)	diferencia	os	homens	dos	animais,	por	meio	da	
razão	ou	o	do	que	denomina	de	senso,	inferindo	ainda	que	esse	senso	é	que	confere	essência	a	
todos	homens.	E,	na	mesma	linha	de	pensamento	afirma	que	“[...]	há	apenas	mais	e	menos	entre	
os	acidentes	e	não	entre	as	formas,	ou	naturezas,	dos	indivíduos	de	uma	mesma	espécie”.

Na mesma obra, pode-se perceber o motivo de Descartes ter na razão o seu marco de 
igualdade.	Isto	fica	evidente	quando	afirma	que	“inexiste	no	mundo	coisa	mais	bem	distribuída	
que	o	bom	senso”	(Descartes,	1999,	p.	35).	Os	homens	se	tornam	iguais	por	meio	da	razão,	
ou	senso,	pois	todos	foram	igualmente	dotados	dela	e,	desse	modo,	não	há	mais	nenhum	nível	
hierárquico	entre	as	cadeias	de	pensamentos	humanos.	

Posto	isso,	e	tendo	por	pressuposto	que	na	teoria	cartesiana	a	igualdade	origina-se	
na	razão,	tem-se	um	novo	desafio	a	ser	enfrentado.	Ora,	se	todos	são	igualmente	dotados	do	que	
Descartes	chama	de	“bom	senso”,	como	existem	tantas	divergências	e	pluralidades	de	opiniões	
e pensamentos sobre um mesmo assunto?

A	 resposta	 para	 este	 questionamento	 também	 se	 encontra	 na	 primeira	 parte	 do	
Discurso do Método. Segundo sua visão, embora os homens sejam iguais pela sua capacidade de 
utilizar	a	razão,	a	causa	de	tamanha	diversidade	é	que	os	homens	enveredam	seus	pensamentos	
por	caminhos	diferentes	e	muitas	vezes	não	levam	em	consideração	os	mesmos	pressupostos	
que	os	outros.	Nesse	sentido,	complementa	Descartes	(1996,	p.	5):

[...]	e	portanto	que	a	diversidade	de	nossas	opiniões	não	decorre	de	uns	serem	mais	
razoáveis	que	os	outros,	mas	somente	de	que	conduzimos	nossos	pensamentos	por	
diversas vias, e não consideramos as mesmas coisas. Pois não basta ter o espírito bom, 
mas o principal é aplicá-lo bem.

Deste	modo,	dentro	da	filosofia	cartesiana,	 todos	os	homens	 são	 iguais	pelo	 seu	

6		Ao	longo	de	sua	vida	Descartes	acreditava	firmemente	que	a	mente,	ou	alma,	do	homem	(ele	não	fez	nenhuma	
distinção	entre	os	dois	termos)	era	essencialmente	não-física.”	(Cottingham,	1992,	p.	236.	Tradução	do	autor)
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uso	da	razão	e	livres	em	suas	almas/mente	(lembrando	que	Descartes	não	fazia	uma	distinção	
entre	alma	e	mente)	e,	apenas	homens	livres	e	dotados	de	igualdade	são	capazes	de	questionar	
e	de	procurar	por	verdades	incontestáveis.	Assim	como	os	direitos	fundamentais	são	relativos	
e não absolutos, as crenças, sentidos e desejos dos homens igualmente podem ser direcionados 
para	caminhos	tortuosos	e	obscuros,	fazendo	com	que	sua	razão	fique	mergulhada	em	dúvidas	e	
questionamentos.	Para	não	se	perder	em	meio	a	tantos	devaneios,	Descartes	defende	a	utilização	
de	métodos	e	estratégias	com	a	finalidade	de	buscar	certezas	e	solidificar	todo	o	conhecimento	
pautado na libertade da alma imutável e na primazia da razão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A	elaboração	deste	estudo	teve	o	propósito	de	demonstrar	a	importância	da	filosofia	
para	uma	melhor	compreensão	dos	direitos	fundamentais.	Para	fins	de	delimitação	do	tema,	a	
pesquisa	limitou-se	a	avaliar	apenas	as	ideias	do	Filósofo	René	Descartes	e	a	sua	correlação	
com	os	direitos	fundamentais	de	liberdade	e	igualdade.

Nesse sentido, o artigo objetivou proporcionar aos leitores uma síntese da rica 
filosofia	de	René	Descartes,	por	meio	do	estabelecimento	com	um	paralelo	com	o	ordenamento	
constitucional	brasileiro,	mais	precisamente	com	a	teoria	dos	direitos	fundamentais.	

Por	fim,	percebe-se	que	a	principal	responsável	em	legar	os	duradouros	conceitos	
basilares	dos	direitos	fundamentais	é	a	filosofia.	A	filosofia,	além	de	contribuir	com	os	conceitos	
desses	direitos,	proporciona	profícuas	discussões	entre	as	diferentes	teorias	no	que	se	refere	às	
doutrinas	existentes	dentro	do	universo	jurídico	e	das	mais	simples	relações	sociais	humanas.	
Descartes	é	um	dos	principais	responsáveis	por	tamanha	expansão	e	repercussão	da	filosofia,	
bem	como	da	ciência	nos	dias	atuais,	o	que	faz	com	que	o	estudo	sobre	suas	obras	seja	uma	
importante	 fonte	 para	 o	 aprofundamento	 de	 questões	 que	 permeiam	 há	 séculos	 os	 direitos,	
sobretudo,	os	direitos	fundamentais	da	liberdade	e	da	igualdade.
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RESUMO
A	pesquisa	foi	realizada	com	profissionais	que	cuidam	e	promovem	o	cumprimento	das	medidas	socioeducativas	
na	Comarca	de	Rio	do	Sul.	Esta	comarca	foi	escolhida,	por	apresentar	ações	bem	articuladas,	fazendo	com	que	
os	processos	tenham	tramite	de	no	mínimo	15	dias,	entre	o	ato	infracional	cometido	e	o	cumprimento	da	medida	
socioeducativa.	Os	dados	contidos	na	pesquisa	são	resultados	de	entrevista	com	os	profissionais	dos	Conselhos	
Tutelares, dos Centros de Assistência Social e Fórum. Buscou-se compreender a dinâmica e os procedimentos 
atinentes	às	ações	práticas	que	vem	sendo	realizadas,	e	se,	há	reincidências	de	casos	de	infração	cometidas	pelos	
adolescentes,	entre	os	anos	de	2008	a	2012.	A	pesquisa	ocorreu	em	duas	etapas.	Na	primeira,	foram	realizadas	
visitas	 e	 entrevistas,	 bem	 como,	 participação	 em	 reuniões	 com	os	Conselhos	Tutelares,	CRAS	 e	CREAS	dos	
municípios	 que	 compõe	 a	 comarca	 e	 do	Foro	 de	Rio	 do	Sul.	A	 segunda	 constituiu-se	 de	 análise	 dos	 dados	 e	
pesquisa	bibliográfica.	Assim	observou-se	que:	-	entre	as	“praticas”	desenvolvidas,	estão	a	tentativa	de	dialogo	
entre	os	municípios	da	comarca,	para	melhor	garantir	os	direitos	dos	adolescentes;	-	entre	os	tipos	de	infrações	
mais	 cometidas,	 estão	 o	 “furto	 com	 23,8%”	 e	 “lesão	 corporal	 com	 19,2%”,	 dos	 casos,	 e	 a	menor	 incidência	
e	 “perturbação	 do	 sossego	 com	 2,7%”;	 -	 	 quanto	 ao	 gênero,	 observou-se	maior	 incidência	 da	 pratica	 de	 atos	
infracionais,	por	parte	dos	meninos;	 -	entre	as	medidas	socioeducativas	mais	aplicadas	estão	Advertência	com	
21,8%	e		Liberdade	Assistida	com	14,9	%		dos	casos	atendidos;		-	quanto	ao	percentual	de	reincidências	verifica-
se	que	em	2012,	obteve-se	o	maior	índice,	sendo	9,3	%,	dos	casos;	e	finalmente,	quanto	aos	fatores	que	levam	os	
adolescentes	a	praticarem	delitos,	a	desestruturação	familiar,	foi	unanime	na	“fala”	dos	profissionais.	

Palavras-chave:	Adolescente.	Ato	Infracional.	Medidas	Socioeducativas.	

ABSTRACT
This	work	was	conducted	by	professionals	who	care	for	and	promote	the	fulfillment	of	socio-educational	measures	
in	 the	 town	 of	Rio	 do	 Sul.	The	municipality	was	 chosen	 due	 to	 its	 present	well	 articulated	 actions	 in	 socio-
education,	so	efficient	that	legal	procedures	last	minimally	15	days,		this	from	the	date	of	the	public	offense	to	
the	date	of	the	socio-educational	measure.	The	data	contained	within	this	paper	are	derived	from	the	interviews	
undertaken	with	professionals	employed	by	the	Guardianship	Council,	the	Centers	for	Social	Assistance,	and	the	
Courts.	In	this	work	the	understanding	of	the	dynamics	and	procedures	relating	to	the	practical	actions	carried	
out	by	aforementioned	professionals	was	researched,	and	also	procured	was	the	recurrence	of	cases	of	violations	
committed	by	teenagers,	between	the	years	2008	to	2012.	The	research	was	conducted	in	two	stages.	The	first	
stage consisted in  visits and interviews, as well as attendance to meetings with the Guardianship Councils, CRAS 
CREAS	of	the	county	that	make	up	the	county	and	the	forum	of	Rio	do	Sul.	The	second	stage	consisted	of	data	
analysis	and	 literature	review.	Thus	 it	was	observed	 that	 in	order	 to	better	ensure	 the	rights	of	adolescents	 the	
practice	of	dialogue	between	the	regions	of	the	county	was	observed.	Amongst	the	types	of	infractions	committed	

1	Artigo	apresentado	para	projeto	de	Pesquisa	do	Centro	Universitário	para	o	Desenvolvimento	do	Alto	Vale	do	
Itajaí - UNIDAVI. 
2 Psicóloga, Especialista em Avaliação Psicológica pelo Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto 
Vale do Itajaí. Contato: marizete@unidavi.edu.br
3	Acadêmicas	da	5ª	fase	do	Curso	de	Psicologia	do	Centro	Universitário	para	o	Desenvolvimento	do	Alto	Vale	do	
Itajaí: Contatos: Tamara Furlan Capelin psico_tamara@hotmail.com; Andreia Floriani da Silva andreia.fs.psico@
gmail.com; Indianara Aparecida da Silva indianaraap@hotmail.com; 
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are	by	these	adolescents	are	“theft”	at	23.8	%	,	“assault”	at	19.2%	“,	and	at	a	lower	incidence	“disturbing	of	the	
peace”	at	2.7%.	It	was	also	found	that	in	terms	of	gender,	there	was	a	higher	incidence	of	the	practice	of	illegal	
activities	by	males.	In	this	work	it	is	noted	that	the	most	common	educational	measures	applied	are	warnings	at	
21.8%	and	probation	at	14.9%	.	In	regards	to	the	percentage	of	recidivism	in	2012,	it	was	noted	that	it	was	at	a	rate	
of	9	,	3%	of	cases.	Finally,	it	was	discovered	that	the	leading	factor	that	lead	adolescents	to	the	practice	of	crime	
was	family	disintegration.	

Keywords:	Adolescents.	Criminal	Violation.	Socio-educational	Measures.

O ADOLESCENTE E A DELINQUÊNCIA 

A adolescência é denominada um período do ciclo vital do ser humano, caracterizado 
por	mudanças	significativas	nas	esferas	biológica,	cognitiva	e	social	da	vida.	Inicia-se	com	as	
transformações	físicas	e	psíquicas	da	puberdade,	entre	12	ou	13	anos,	e	termina	por	volta	dos	
18	ou	19	anos.	Sendo	um	período	de	transição	do	desenvolvimento	que	parte	da	infância	rumo	
à idade adulta (SILVA, 2002). Para o autor estas mudanças provocam um aumento no número 
e	na	variabilidade	de	experiências	de	vida	e	um	aumento	considerável	nas	demandas	que	os	
diferentes	ambientes	proporcionam	aos	jovens.

Assim	“...	além	das	alterações	físicas	e	psíquicas	que	atravessam	o	corpo	e	a	mente,	
fatores	externos	como	família,	sociedade,	emprego,	lazer,	violência	e	tantos	outros	influenciam	
no desenvolvimento da personalidade dos jovens” (WORM, 2007, p. 27).

Também para Wagner et al. (2002), a adolescência é marcada por um período de 
emoções	intensas,	na	qual	o	indivíduo	busca	fortalecer	sua	própria	identidade.	O	afastamento	
da	família	de	origem	e	um	maior	envolvimento	com	o	grupo	de	 iguais	é	uma	das	primeiras	
manifestações	deste	processo.	

No	entanto,	é	na	família	que	o	 jovem	encontra	o	suporte	e	apoio	para	seu	pleno	
desenvolvimento.	 Segundo	 Romanelli	 (1997	 apud	 PRATTA,	 SANTOS,	 2007),	 a	 família,	
corresponde	a	um	espaço	de	afeto.	Por	toda	via,	pode-se	dizer	que	é	no	íntimo	da	família	que	
o sujeito sustenta seus primeiros relacionamentos interpessoais e estabelece trocas emocionais. 
Essas	trocas	emocionais	funcionam	como	um	suporte	afetivo	e	são	essenciais	para	cada	etapa	
do	 desenvolvimento	 psicológico	 dos	 indivíduos	 ao	 longo	 da	 vida.	Cabe	 a	 família,	 aos	 pais	
propriamente,	a	responsabilidade	sobre	a	educação	dos	filhos,	responsabilidade	que	está	prevista	
em documentos como, Constituição Federal e Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Uma	 das	 primeiras	 manifestações	 do	 inicio	 do	 processo	 da	 adolescência	 e	 o	
envolvimento com grupo de iguais, os adolescentes encontram nos colegas um apoio e respostas 
para	suas	indagações.	Para	alguns	autores,	a	ausência	das	figuras	parentais	pode	desencadear	em	
forma	de	rebeldia,	mesmo	não	existindo	motivos	plausíveis	para	isso.	Pois	a	competitividade	e	
os	desafios	podem	levar	o	adolescente	a	cometer	“atos”	que	independem	do	seu	entendimento,	
a	sua	vontade	e	compreensão	das	consequências.		 Na	 consumação	 do	 ato	 infracional	 o	
próprio adolescente se restringe, de vários outros processos de aprendizagem e experiências 
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do mundo exterior (SILVA, 2002), e também, tende a agregar-se a outros jovens com o mesmo 
tipo	de	perfil,	que	valorizam	essa	prática.	Essa	influência	reforça	o	comportamento	delinquente,	
restringindo cada vez mais os contatos interpessoais. 

Assim, estando ou não consciente dos atos cometidos, alguns adolescentes ingressão 
para	mundo	das	infrações	e	muitos	são	os	fatores	que	influenciam.

Alguns	estudos	apontaram	que	entre	os	fatores	que	contribuem	a	conduta	infracional,	
destacam-se	a	violência	na	família	e	a	pobreza.	A	condição	social	das	famílias	pode	levar	as	
crianças e adolescentes a “situações de risco e vulnerabilidade”. Também	se	constatou	que	em	
famílias	monoparentais,	onde	há	a	presença	de	apenas	um	dos	pais,	existe	o	maior	impacto	de	
fatores	de	risco,	pois	crescer	nesta	configuração	de	família	afeta	diretamente	na	forma	de	educar,	
bem como a relação com o meio social mais próximo (Gallo et al, 2005 apud ZAMORA, 2008). 

WORM,	 (2007,	 p.	 21),	 discute	 a	 questão	 do	 “ser”	 e	 do	 “ter”,	 apontando	que	 na	
sociedade de hoje, onde alguns valores morais estão escassos e o consumismo dita as regras 
de	felicidade,	o	adolescente	pode	encontrar	na	criminalidade	uma	forma	de	resolver	a	“falta”	e	
satisfazer	algumas	necessidades.	“O	adolescente,	desde	a	infância,	está	submerso	num	mundo	
que	o	estimula	ao	consumismo,	aprendendo	desde	cedo	que	para	ser	feliz	é	necessário	 ter; a 
família	e	a	escola	não	conseguem	mais	ensiná-lo	a	ser” (ZAMORA, 2008). Assim o adolescente 
encontra	na	criminalidade	caminhos	aparentemente	mais	acessíveis	para	conseguir	aquilo	que	
deseja, sendo perceptível através do uso de roupas, tênis e objetos de consumo, onde ele encontra 
maneiras de prover sua realização pessoal.

Conforme	ASSIS,	(2004),	problemas	escolares	também	influenciam	para	a	inserção	
no	mundo	infrator.	Os	adolescentes	infratores	tendem	há	ter	poucos	anos	de	estudo.	Isso	se	deve	
à	necessidade	de	trabalhar,	as	dificuldades	de	ajustar	escola	com	trabalho,	o	desentendimento	
com	professores	e	colegas	de	classe,	desestímulo	devido	às	 reprovações	repetidas	e	 falta	de	
supervisão	familiar.	

A	dificuldade	escolar	acaba	se	tornando	mais	frequente	em	jovens	que	cometeram	
delitos,	pois	seu	estilo	de	vida	é	incompatível	com	o	que	a	escola	espera.	Muitos	educadores	
também,	não	estão	preparados	para	lidar	com	esta	situação,	fazendo	com	que	o	aluno	seja	excluído	
do ambiente escolar, levando assim a evasão e o baixo rendimento (Assis, 1999; Garbarino, 
1999;	Loeber&Hay,	1997;	Loeber&Stouthamer-Loeber,	1998	apud	SILVA,	2002).	

Observa-se	que	o	crescimento	da	violência	juvenil	no	Brasil	esta	relacionado	com	
uma	série	de	problemas	estruturais,	porém	o	maior	deles	é	a	desigualdade	social,	o	que	gera	
uma	falta	de	projetos	voltados	a	crianças	e	adolescentes	pobres,	aumentando	a	exclusão	destes	
no meio social. Favorecendo assim a inserção dos jovens no modo de vida violento, em certos 
momentos	sendo	autores	e	outros	sendo	as	vítimas	(Assis,	1999;	Dimenstein,	1995;	Minayo	&	
Souza, 1999 apud SILVA, 2002).

No	Brasil	 os	 adolescentes	 infratores	 que	 possuem	 idade	 inferior	 a	 18	 anos,	 por	
serem	inimputáveis,	ficam	sujeitos	às	medidas	contidas	no	Estatuto	da	Criança	e	do	Adolescente	
(ECA).	Este	Estatuto	surgiu	devido	à	constituição	de	1988,	para	cuidar	da	questão	da	criança	
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e	 do	 adolescente	 como	 prioridade	 absoluta,	 enfatizando	 o	 dever	 da	 família,	 da	 sociedade	 e	
do	 próprio	 Estado	 na	 função	 de	 protegê-lo	 de	 forma	 integral.	 (Saraiva,	 1999;	 Zaffaroni	 &	
Pierangeli, 1997 apud SILVA, 2002).  

Para	WORM	(2007,	p.	13),	é	neste	momento	da	história	Brasileira	que	o	adolescente	
torna-se um “sujeito de direito”,

Com a promulgação da Constituição Federal em 1988 e o advento do Estatuto da 
Criança	e	do	Adolescente	em	1990	inaugurou-se	no	país	uma	fase	de	celebração	dos	
direitos	e	garantias	fundamentais	a	todo	cidadão.	Da	mesma	forma,	foram	previstos	
direitos	que	garantissem	dignidade	à	criança	e	ao	adolescente,	tirando-os	da	condição	
de “objeto de direito” para torná-los “sujeitos de direito”. 

Nota-se	uma	importante	evolução	no	sistema	judicial	no	que	se	referia	a	condição	
de	 criança	 e	 adolescente,	 passando	 por	 uma	 transformação	 de	 “esquecidos”	 para	 “pequenos	
adultos”,	 ou	 seja,	 de	 “objeto	 de	 direito”.	Neste	 contexto	 o	 que	 os	 aguardava	 eram	medidas	
judiciais, porém sem nenhum plano de prevenção (Doutrina da Situação Irregular). A partir 
da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, estes passaram a “sujeito 
de	direito”,	onde	a	lei	prevê,	além	de	medidas	judiciais,	obrigações	à	família,	à	sociedade	e	ao	
estado e considera a condição da criança e do adolescente em dado período histórico-cultural 
(Doutrina	da	Proteção	Integral,	ECA).	Observa-se	a	passagem	de	uma	legislação	que	previa	uma	
Situação	Irregular	da	criança	e	do	adolescente	para	legislações	completas,	que	tem	por	base	a	
Proteção Integral (WORM, 2007). 

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E O SINASE (SISTEMA NACIONAL DE 
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO)

As medidas socioeducativas estão previstas nos Artigos 112 ao 130 da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990 no ECA e no SINASE (Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo), Lei Nº 12.594, seus objetivos são de responsabilizar os adolescentes por seus 
atos,	incentivando	a	reparação	do	dano	e	reintegrando-o	na	sociedade.	Fazendo	com	que	este	
respeite os direitos dos outros. 

Segundo	Freitas	(2011),	as	Medidas	Socioeducativas	(MSE)	são	a	forma	instituída	
na	Legislação	Brasileira	de	 responsabilizar	o	 adolescente	pelos	 atos	 infracionais	praticados,	
objetivando	 a	 inibição	 da	 reincidência	 e	 oferecendo	 condições	 para	 a	 reinserção,	 tendo	 por	
finalidade	 uma	 medida	 pedagógico-educativa.	A	 aplicação	 da	 medida	 socioeducativa	 deve	
respeitar	as	circunstâncias	em	que	o	ato	infracional	foi	praticado,	bem	como	a	capacidade	do	
adolescente em cumpri-las.

Freitas	 (2011)	 faz	 uma	 reflexão	 sobre	 cada	 uma	 das	 mediadas	 aplicadas	 ao	
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adolescente. Começando pela advertência, esta implica o adolescente apresentar-se a autoridade 
judicial e ser advertido por ela. A medida de obrigação de reparar o dano significa	a	devolução,	
restituição e compensação da vítima. Prestação de serviços à comunidade diz respeito à prestação 
de serviços voluntários de interesse coletivo. Na medida de liberdade assistida o objetivo é 
uma	reinserção	familiar	e	comunitária	saudável,	e	essa	orientação	será	dada	por	profissionais.	
A medida de semiliberdade se dá por meio da privação de liberdade, porém garante ao mesmo 
tempo,	maior	acompanhamento	e	participação	da	família.	E	por	fim	tem-se	a	internação	que	
é	a	de	privação	completa	de	liberdade,	considerada	a	mais	restritiva,	pois	o	adolescente	fica	
afastado	do	convívio	diário.	

No	caso	da	 internação,	o	adolescente	fica	 recluso	em	instituição	onde	participará	
de	atividades	pedagógicas,	adequadas	ao	seu	perfil,	visando	a	sua	reeducação	e	reintegração	à	
família	e	sociedade	(Gomide,	1998;	Saraiva,	Koerner	Júnior	&	Volpi,	1997	apud	SILVA,	2002).

As	 leis	 e	práticas	punitivas	da	 institucionalização	produzem	efeitos	negativos	no	
desenvolvimento social e emocional dos adolescentes (Chaves, 1994; Gomide, 1998; Oliveira 
&	Assis,	1999	apud	SILVA,	2002).	Segundo	os	autores	o	cárcere	na	adolescência	muitas	vezes	
resulta	em	perdas	das	experiências	de	vida	do	adolescente	ou	o	coloca	em	situações	graves	e	
estressantes,	o	que	pode	prejudicar	o	desenvolvimento	do	mesmo	no	que	diz	respeito	ao	seu	
aprendizado e vida social.

Para	 melhorar	 a	 eficácia	 do	 procedimento	 de	 medidas	 socioeducativas,	 em	
fevereiro	 de	 2004,	 a	 Secretaria	 Especial	 dos	 Direitos	 Humanos	 (SEDH),	 por	 meio	 da 
Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente (SPDCA), em conjunto 
com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) e com o apoio 
do	 Fundo	 das	 Nações	 Unidas	 para	 a	 Infância	 (UNICEF),	 sistematizaram	 e	 organizaram	 a	
proposta do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). No mesmo ano 
deliberaram	um	amplo	diálogo	nacional	onde	os	participantes	 aprofundaram	e	 contribuíram	
de	forma	imperativa	na	construção	do	documento.	Este	documento	constituiu-se	em	um	guia	
para auxiliar e dar diretrizes, a  todos os “atores” envolvidos com os atendimentos as crianças, 
adolescentes	em	conflito	com	a	lei	e	suas	famílias	(SINASE,	2006).

Em	janeiro	de	2012	é	sancionada	a	Lei	Nº	12.594,	que	institui	o	Sistema	Nacional	de	
Atendimento Socioeducativo (SINASE), com objetivo de regulamentar a execução das medidas 
socioeducativas	destinadas	a	adolescentes	que	praticam	ato	infracional	(SINASE,	2012).

O	 SINASE	 é	 um	 sistema	 integrado,	 um	 programa	 que	 articula	 com	 todos	 os	
planos	políticos	e	programas	específicos	de	atendimento	a	adolescente	em	conflito	com	a	lei,	
preconizando o diálogo com os demais integrantes do Sistema de Garantia de Direitos, tais 
como o Poder Judiciário, o Ministério Público e “atores” sociais. Tem como compromisso 
garantir	a	“absoluta	prioridade”,	no	que	diz	a	respeito	aos	direitos	das	crianças	e	dos	adolescentes	
em	conflito	com	a	 lei,	 para	que	estes	 tenham	condições	de	 ressignificação	do	ato	e	possam	
participar do “processo de ressocialização”, garantindo um pleno desenvolvimento, bem como, 
o	atendimento	as	suas	famílias	(SINASE,	2006).
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O	que	 facilita	 toda	essa	 interação	do	adolescente	com	a	 família	e	comunidade	é	
o cumprimento de seu Plano Individual de Atendimento (PIA). Neste documento devem ser 
descritas todas as atividades necessárias para o cumprimento das medidas socioeducativas, em 
regime de prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida e semiliberdade (SINASE, 
2012).

Este sistema também prevê a avaliação de acompanhamento da gestão do 
atendimento socioeducativo; os procedimentos; a avaliação dos resultados da execução de 
medida socioeducativa; os princípios norteadores da execução das medidas e de reinserção 
do adolescente na sociedade; da capacitação para o trabalho; das entidades corresponsáveis; 
do	 financiamento	 e	 das	 prioridades;	 dos	 direitos	 individuais;	 da	 atenção	 integral	 à	 saúde	
de adolescente em cumprimento de medida socioeducativa; das visitas a adolescente em 
cumprimento de medida de internação; dos regimes disciplinares e etc.. (SINASE, 2006).

O	 inicio	 do	 processo	 de	 encaminhamento	 do	 adolescente	 “infrator”	 para	 o	
cumprimento das medidas, na maioria dos municípios da Comarca de Rio do Sul, acontece pelo 
Conselho	Tutelar	(CT).	 	Este	atende	as	denúncias,	orienta	e	faz	encaminhamentos	conforme	
a necessidade. Atende a comunidade aconselhando e registrando ocorrências sobre o caso 
de	violação	dos	direitos	da	criança	e	do	adolescente.	Se	identificado	o	ato	infracional,	o	CT	
encaminha	os	adolescentes	para	delegacia	afim	de,	registrarem	o	Boletim	de	Ocorrência	(BO).	

O	CT	 tem	poderes	para	aplicar	medidas	que	buscam	a	proteção	da	criança	e	do	
adolescente.	As	medidas	envolvem	desde	a	orientação	e	o	acompanhamento	da	família	até	ações	
de	suspensão	da	guarda	familiar.	O	que	previne	a	reincidência	de	atos	violentos	no	ambiente	
familiar.	O	CT	possui	atuação	de	caráter	administrativo	e	não	assistencial,	e	tem	a	função	de	
executar	as	atribuições	legais	no	que	diz	respeito	à	infância	e	juventude	(SANTOS,	1999	apud	
MILANI, LOUREIRO, 2008). 

A partir de 2008, muitos municípios implantaram o desenvolvimento das medidas 
socioeducativas em meio aberto. Esse serviço, inicialmente executado por meio de gestão 
partilhada com uma Organização Não - Governamental (ONG) e em alguns pelo próprio 
CREAS,	 desenvolviam-se	 programas	 que	 atendiam,	 exclusivamente,	 aos	 adolescentes	 que	
recebiam a MSE de liberdade assistida ou de prestação de serviços à comunidade, bem como 
suas	famílias.	Em	2010	que	houve	um	“avanço	da	implantação	do	Sistema	Único	de	Assistência	
Social (SUAS)” e do “Sistema Nacional de Assistência Social (SINASE)”, e então na maioria 
dos municípios do Brasil, o atendimento aos adolescentes em LA e PSC, integraram-se, ao 
Centro	de	Referência	Especializada	em	Assistência	Social	 (CREAS),	conforme	estabelece	o	
Ministério de Assistência Social e Combate à Fome (ARANZEDO E VENTORIN, 2012). 

Assim	também	aconteceu	na	Comarca	de	Rio	do	Sul,	que	a	partir	de	2009,	vem	
propondo a articulação da rede de atendimento à criança e ao adolescente.  Esta organização é 
importante	na	medida	em	que	os	Centros	de	Referência	e	Assistência	Social	(CRAS)	trabalham	
com	os	 adolescentes	 e	 suas	 famílias.	Estes	 programas	de	 atendimentos,	 têm	 seus	objetivos,	
baseados nas diretrizes do Conselho Nacional de Assistência Social e visam: - promover 
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saúde;	contribuir	para	a	ressignificação	do	ato	infracional	e	construção	de	novos	projetos	de	
vida;	estimular	práticas	reflexivas,	de	construção	de	autonomia	e	autoconfiança;	oportunizar	a	
ampliação do universo cultural e desenvolvimento de habilidades e competências; promover o 
fortalecimento	da	convivência	familiar	e	comunitária.

Nesta dinâmica de atendimentos, os assistentes sociais, psicólogos e pedagogos, 
que	formam	o	grupo	que	atuam	diretamente	com	os	adolescentes	e	suas	famílias,	fazem	análise	
da	situação	socioeconômica	das	mesmas	e	da	rede	social	e	comunitária	em	que	vivem.	O	grupo	
propõe	 principalmente,	 estratégias	 de	 intervenção	 pautadas	 na	 análise	 das	 representações,	
significações	e	padrões	de	relacionamento,	estabelecidos	entre	os	membros	da	família,	para	que	
possam	fortalecer	os	vínculos	e	melhorar	a	convivência,	tanto	na	família,	como	em	comunidade	
(ARANZEDO e VENTORIN, 2012).

OBJETIVO 

Conhecer a realidade de atendimentos socioeducativos na Comarca de Rio do Sul, 
verificando	quais	os	processos	que	vem	sendo	realizados	com	adolescentes	em	conflito	com	a	
lei;	os	fatores	que	influenciam	a	prática	do	ato	infracional;	as	medidas	socioeducativas	mais	
aplicadas e o percentual de reincidência dos casos.

MÉTODO 

Inúmeras	 são	 as	 formas	 de	 pesquisas	 encontradas,	 dentre	 elas	 pode-se	 citar	
a	 pesquisa	 quantitativa	 e	 a	 pesquisa	 qualitativa.	Estas	 por	 sua	 vez	 são	 abordagens	 distintas	
que	podem	tanto	trazer	vantagens	quanto	desvantagens,	cabem-se	então	considerar	o	método	
escolhido	e	adequá-lo	à	pesquisa.	

A	pesquisa	quantitativa	segundo	Blogoslawski,	Fachini	e	Faveri	(2010,	p.	32)	“é	o	
tipo	de	pesquisa	que	procura	quantificar	opiniões,	dados,	nas	formas	de	coleta	de	informações	e	
no	emprego	de	recursos	e	técnicas	estatísticas”.	Neste	tipo	de	pesquisa	o	objeto	em	estudo	já	está	
bem	definido,	a	um	corpo	de	conhecimentos	sobre	o	tema	em	questão,	faltando	apenas	verificar	
se	 estes	 conhecimentos	 podem	 ser	 utilizados	 em	outras	 situações	 ainda	 não	 exploradas.	Os	
métodos	de	pesquisa	são	objetivos	e	distantes	dos	dados,	ou	seja,	perspectiva	externa.	Utilizam-
se	procedimentos	controlados,	com	uso	de	questionários	estruturados	ou	uma	sondagem.

Já	a	pesquisa	qualitativa,	 é	descrita	por	Blogoslawski,	 et	 al.	 (2010,	p.	32)	como	
“o	tipo	de	pesquisa	que	descreve	a	complexidade	de	uma	determinada	hipótese	ou	problema,	
analisando	a	interação	de	certas	variáveis,	compreendendo	e	classificando	processos	dinâmicos	
experimentados	por	grupos	sociais”.	Neste	tipo	de	pesquisa	o	conhecimento	teórico	ainda	não	
foi	desenvolvido,	não	há	clareza	no	que	se	está	buscando.	O	método	de	pesquisa	qualitativo	
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ajuda	na	construção	do	objeto	de	estudo,	que	ainda	não	é	conhecido.	É	um	método	subjetivo	e	
está	próximo	aos	dados,	ou	seja,	perspectiva	interna,	o	que	facilita	na	obtenção	de	dados	novos,	
pois	ele	vai	ao	fundo	do	significado,	é	exploratório.

A	pesquisa	em	questão,	de	cunho	científico,	busca	analisar	dados	de	atendimentos	
socioeducativos,	referentes	ao	período	de	2008	a	2012,	nas	Instituições	de	Assistência	Social	e	
Conselhos	Tutelares	e	fórum	da	Comarca	de	Rio	do	Sul.	A	comarca	compreende	os	municípios	
de Rio do Sul, Aurora, Agronômica, Lontras e Presidente Nereu. Para obtenção destes dados, 
foram	utilizadas	entrevistas	semiestruturada,	visita	aos	locais	e	participação	em	reuniões	dos	
Conselhos Tutelares das respectivas cidades.   

As	questões	principais	que	nortearam	o	andamento	da	pesquisa	foram:	
-	Quais	as	ações	práticas	que	vem	sendo	realizadas	nos	municípios	da	Comarca	de	

Rio	do	Sul,	em	relação	à	criança	e	ao	adolescente	em	conflito	com	a	lei;	
-	Quais	os	tipos	de	infrações	cometidas	pelos	adolescentes;	
-	Nos	anos	de	2008	a	2012,	que	medidas	socioeducativas	foram	aplicadas;	
-	Qual	o	percentual	de	reincidência	em	delito	de	adolescentes	infratores	submetidos	

à medida socioeducativa, entre os anos de 2008 e 2012;
-	 Que	 fatores	 que	 influenciam	 os	 adolescentes	 praticar	 o	 delito	 na	 visão	 dos	

entrevistados.
O	 processo	 da	 pesquisa	 aconteceu	 em	 duas	 etapas.	 Na	 primeira	 realizaram-se	

entrevistas	aos	Conselheiros	Tutelares	de	cada	município	que	compõe	a	Comarca,	sendo	que	se	
elege o Conselheiro com mais experiência, para respondê-la. Foram visitados e entrevistados 
os	profissionais	dos	Centros	de	Referência	e	Assistência	Social	de	cada	município.	Também,	a	
participação	na	reunião	dos	conselhos	tutelares,	foi	de	grande	importância	para	o	entendimento	
do	processo.		A	segunda	etapa	foi	destinada	ao	tratamento	e	análise	dos	dados.

Escolheu-se	a	entrevista	semiestruturada,	por	ser	um	instrumento	versátil	e	de	fácil	
aplicação,	construída	especificamente	para	responder	as	questões	pontuadas	pela	pesquisa.	As	
respostas	das	perguntas	foram	gravadas.	Os	dados	quantitativos	foram analisados em programa 
Excel,	 já	 os	 dados	 qualitativos,	 foram	 explorados	 e	 sistematizados,	 conforme	 questões	 da	
pesquisa,	utilizando-se	análise	de	conteúdo,	segundo	Bardin	(1977).	

RESULTADOS 

Das ações práticas que vem sendo realizadas: 
Dentre	 as	 ações	 práticas	 que	 vem	 sendo	 realizadas	 nos	municípios	 da	Comarca	

de	Rio	do	Sul,	com	relação	à	criança	e	ao	adolescente	em	conflito	com	a	lei,	podem-se	citar	
as seguintes: Construção da Rede de Atendimento à Criança e ao Adolescente; Seminário 
Municipal	de	Atendimento	Socioeducativo,	sendo	que	este	em	2012	estava	na	sua	IV	edição;	
Reuniões	dos	CTs	da	Comarca	de	Rio	do	Sul;	Serviço	de	Orientação	e	Acompanhamento	a	
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Adolescente em cumprimento de Medidas Socioeducativas. 

DOS TIPOS DE INFRAÇÕES COMETIDAS PELOS ADOLESCENTES:  

Referente	às	 infrações	cometidas	pelos	adolescentes	na	Comarca	de	Rio	do	Sul,	
temos as seguintes: Ameaça;	Adulteração	de	 sinal	 identificador	de	veículo	e	porte	 ilegal	de	
arma;	Ameaça	 e	 disparo	 de	 arma	de	 fogo;	Ameaça	 e	 vias	 de	 fato;	 Perturbação	do	 sossego;	
Apologia	ao	crime;	Arrombamento	e	tentativa	de	furto;	Comunicação	falsa	de	crime;	Crime	
contra	a	liberdade	individual;	Crimes	de	perigo	comum;	Dano;	Dano	e	furto;	Dano	e	violação	de	
domicílio; Delito de trânsito; Denúncia caluniosa; Desacato; Dirigir sem habilitação; Disparo de 
arma	de	fogo;	Estupro;	Estupro	de	vulnerável;	Falsificação	de	documentos;	Falso	testemunho;	
Favorecimento	 a	 prostituição;	 Importunação	 ofensiva	 ao	 pudor;	 Injúria;	 Lesão	 Corporal;	
Lesão	corporal	 e	 ameaça;	Lesão	corporal	 e	delito	de	 trânsito;	Perturbação	da	 tranquilidade;	
Perturbação do Sossego; Porte de entorpecentes; Porte ilegal de arma branca; Porte ilegal de 
munição;	Receptação;	Receptação	e	posse	de	entorpecente;	Roubo;	Tráfico;	Vias	de	fato	e	lesão	
corporal;	Violação	de	domicílio;	Violação	de	domicílio	e	importunação	ofensiva	ao	pudor.

Na	tabela	1,	há	uma	representação	gráfica	da	média	das	infrações,	sendo	apontados	
somente	os	tipos	de	delitos	em	maior	incidência.	Dentre	os	atos	infracionais	cometidos	pelos	
adolescentes	entre	os	anos	de	2008	a	2012,	os	mais	relevantes	apresentam-se	como	“furto	com	
23,8%”	e	“lesão	corporal	com	19,2%”	e	o	de	menor	incidência	“perturbação	do	sossego	com	
2,7%”.	

MÉDIA
 2008 - 2012

Tipos	de	Infração Quant Porcentagem
Ameaça 18 8.1%
Dano 15 7.1%
Furto 52 23.8%
Lesão corporal 42 19.2%
Perturbação do sossego 6 2.7%
Roubo 13 5.9%
Tóxicos 17 8.0%
Total 218 100%

Tabela 1. Representação gráfica da media de infrações ocorridas no período de 2008 a 
2012.

Percebe-se	ainda	na	tabela	1,	a	distinção	entre	“furto	e	roubo”,	convém	definir-se	
os	termos.	Segundo	o	Código	Penal	Brasileiro,	define-se	como	roubo:	“Subtrair	coisa	móvel	
alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois havê-la, 
por	qualquer	meio,	reduzido	a	impossibilidade	de	resistência”.	(Art.	157,	caput,	C.P)	e	furto:	
“Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel” (Art. 155, caput, C.P).
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Quanto	 ao	 número	 de	 infrações	 ocorridas	 no	 período	 de	 2008	 a	 2012,	 pode-se	
verificar	 na	Tabela	 2,	 a	média	 de	 todos	 os	 anos.	 Conforme	 consta	 percebe-se	 um	 aumento	
aproximado	de	14%	em	2010	e	2012.

Ano Nº de infrações

2008 161

2009 229
2010 248
2011 212
2012 241

Média 218
                    Tabela 2. Representação gráfica do número de infrações ocorridas no período de 2008 a 
2012. 

Em	 relação	 ao	 gênero,	 constatou-se	maior	 número	 de	 infrações	 cometidas	 pelo	
gênero	masculino,	 sendo	 462%,	maior	 em	 relação	 ao	 número	 de	 infrações	 cometidas	 pelo	
gênero	feminino.	Conforme,	tabela	3.	

Ano N° Infrações masculinas N° Infrações
femininas

2008 141 20
2009 181 49
2010 203 46
2011 178 35
2012 203 46
Total 906 196

Tabela 3. Representação gráfica do número de infrações ocorridas no período de 2008 a 
2012, quanto ao gênero. 

 MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS APLICADAS ENTRE OS ANOS DE 2008 A 2012:

Dentre as medidas socioeducativas aplicadas pelo juiz da Comarca relatam-se as 
seguintes: Acompanhamento Psicológico; Advertência; Advertência e Reparação do dano; 
Advertência	 e	 Tratamento	 psicológico;	 Arquivamento;	 Internação;	 Liberdade	 Assistida;	
Prestação de serviço à comunidade; Medidas Protetivas; Semiliberdade; Tratamento de 
Dependência Química; Tratamento Psicológico e Voltar a Estudar.

Na tabela 4, constate-se o número de medidas aplicadas no decorrer dos anos em 
questão.	Observar-se	 em	 2012,	 um	 aumento	 na	 aplicação	 das	medidas	 socioeducativas,	 em	
relação aos outros anos. 

Ano Nº de medidas aplicadas
2008 125
2009 178
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2010 180
2011 154
2012 210

Média 169
Tabela 4. Representação gráfica do número de medidas socioeducativas aplicadas, no 
período de 2008 a 2012. 

Conforme	tabela	5	e	possível	verificar	que	a	média	das	medidas	socioeducativas	
aplicadas	no	período	de	2008	a	2012.	Sendo	que	em	21,8%	dos	casos	se	aplica	advertência,	
em	16,7%,	foram	aplicadas	Prestação	de	Serviço	a	Comunidade	(PSC),	e	14,9%	equivalem	ao	
percentual em regime de Liberdade Assistida.

Média 2008-2012

Tipos de medidas Quant. %

Advertência 48 21,8%

Arquivamento 28 12,7%

Internação 10 4,5%

Liberdade Assistida 33 14,9%

Prestação de Serviço a Comunidade 36 16,7%

La e Psc 5 2,2%

Reparação de dano 19 8,7%
Outros 40 18,4%
Total 218 100%

Tabela 5. Representação gráfica da media das medidas socioeducativas aplicadas, no 
período de 2008 a 2012.

COM RELAÇÃO AO PERCENTUAL DE REINCIDÊNCIA EM DELITOS 
ENTRE OS ANOS DE 2008 E 2012, FOI POSSÍVEL CONSTATAR PERCENTUAIS 
ALARMANTES CONFORME SEGUE: 

Constatou-se	 conforme	 tabela	 6,	 o	 percentual	 de	 reincidência	 em	delitos	 	 	 entre	
7,1%	e	9,3%	no	período	de	2008	e	2012.	Observa-se	que	no	ano	de	2012,	obteve-se	o	maior	
percentual	de	reincidências,	chegando	a	9,3%.	

Ano Nº de infrações Reincidências Percentual de Reincidência

2008 161 21 7,7%

2009 229 25 9,2%

2010 248 35 7,1%

2011 212 25 8,5%
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2012 241 26 9,3%

Tabela 6. Representação gráfica do numero de infrações e reincidências, ocorridas no 
período de 2008 a 2012.

NO QUE DIZ RESPEITO AOS FATORES QUE INFLUENCIAM OS 
ADOLESCENTES PRATICAR O DELITO, NA VISÃO DOS ENTREVISTADOS 
TEMOS AS SEGUINTES OBSERVAÇÕES: 

Conforme	a	coleta	de	informações	das	entrevistas	realizadas	aos	profissionais	das	
redes	de	atendimento	a	criança	e	ao	adolescente,	 foi	possível	verificar	que	o	principal	 fator	
que	 influencia	 na	prática	 do	 ato	 infracional	 é	 a	 desestrutura	 familiar.	Também	se	observa	 a	
presença	de	violência	e	o	uso	de	drogas	e	álcool	nas	famílias.	Na	maioria	dos	casos,	relata-se,	
que	o	problema	se	encontra	na	negligência	dos	pais	ou	responsáveis,	que	não	acompanham	e	
não	orientam	os	adolescentes.	Esta	negligência	inclui	a	falta	de	cuidados	necessários	ao	bem	
estar	do	adolescente,	tais	como	alimentação	adequada,	higiene,	vestuário,	cuidados	médicos,	
afeto,	atenção,	vigilância	e	educação.	Outro	fator	importante	é	a	“não	frequência	na	escola”.	
Pois	é	neste	ambiente,	que	muitas	vezes,	o	adolescente	em	conflito	com	a	lei,	não	é	bem	vindo,	
o	que	diminui	a	motivação	destes	para	frequentar	e	relacionar-se	no	ambiente	escolar.	Este	fator	
oportuniza	ao	adolescente,	relacionar-se	com	outros	do	mesmo	perfil,	que	também	se	evadiram	
e	são	a	favor	de	praticas	ilícitas.		

DISCUSSÕES 

A partir de 2009, vem sendo articulada na cidade de Rio do Sul a rede de atendimento 
a criança e adolescente (Grupo Gestor, proposto a partir do ECA). Este tem por objetivo atender 
as	demandas	e	criar	espaço	de	discussão	e	trocas	de	experiências,	intensificando	a	integração	
com	todos	os	atores	sociais	envolvidos	com	as	questões	de	crianças	e	adolescentes,	incluindo	
Educação e Segurança Pública. Todos os atores sociais integrantes da Rede de Atendimento 
são	corresponsáveis	pela	garantia	dos	direitos	das	crianças	e	adolescentes.	Vale	lembrar	que,	
segundo Art. 82 do Sinase (2006), todos os adolescentes são obrigados a estudar em escola 
regular	ou	no	EJA,	não	importando,	que	medida	ele	esteja	cumprindo.

Em 2009 criou-se o Seminário Municipal de Atendimento Socioeducativo, sendo 
que	este	 em	2012	estava	na	 sua	 IV	edição.	O	 tema	em	debate	 foi,	 “O	que	precisamos	para	
avançar no atendimento socioeducativo segundo a Lei do SINASE”, buscando a consolidação 
do	 atendimento	 socioeducativo	 através	 da	 Lei	 12.594/2012.	 As	 discussões	 elencadas	 nos	
seminários	enriquecem	o	entendimento	de	cada	participante,	seja	ele	da	Comarca	em	questão	
ou	de	outras	comarcas	que	participam	afim	de	consolidar	também	em	seus	municípios	o	sistema.		
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É	importante	citar	as	reuniões	dos	Conselhos	Tutelares	da	Comarca.	Estes	discutem	
muitos assuntos em comum, bem como as diversidades de cada município. O objetivo principal 
destas	reuniões	é	de	oportunizar	aos	participantes,	conhecimentos	para	um	trabalho	eficiente	
nos processos de elaboração, acompanhamento, controle e avaliação das políticas públicas de 
apoio	e	resgate	à	criança,	ao	adolescente	e	à	sua	família.	Assim	os	conselheiros	dos	municípios	
podem	expor	as	suas	dificuldades	e	avanços.	

Um	dos	assuntos	principais	que	está	em	pauta	no	momento,	e	é	também	um	desafio	
para	 cada	município,	 à	 instalação	 do	 Sistema	 de	 Informação	 para	 Infância	 e	Adolescência	
(SIPIA).	Este	se	constitui	como	um	instrumento	nacional	que	permite	que	os	usuários,	no	caso	
os	conselhos,	registrem	on-line	as	informações,	sobre	os	encaminhamentos,	o	que	possibilita	
um melhor acompanhamento dos casos registrados.  

Também como ação prática constatou-se o Serviço de Orientação e Acompanhamento 
ao	Adolescente	 em	 Cumprimento	 de	Medidas	 Socioeducativas	 é	 composto	 de	 uma	 equipe	
multidisciplinar,	 formada	 por	 psicólogo,	 assistente	 social	 e	 psicopedagogo.	 Estes	 seguem	
orientações	do	SINASE	para	sua	formulação,	acompanhamento	e	avaliação.	Conforme	relatado	
nas	 entrevistas,	 cada	município	 tem	 o	 seu	 grupo.	 Estes	 verificam	 as	 demandas	 semanais	 e	
discutem	juntamente	com	os	adolescentes	e	seus	pais	ou	responsáveis,	as	questões	referentes	
ao	 ato	 infracional	 e	 constroem	 o	 Plano	 Individual	 de	Atendimento	 (PIA).	 Neste	 plano	 são	
colocadas	metas	para	um	novo	projeto	de	vida	do	adolescente.	Vale	ressaltar	que,	cada	plano	é	
único e individual, respeita as habilidades e experiências de cada adolescente. Quando possível, 
o	próprio	adolescente	fala	sobre	o	que	deseja	melhorar	e	constrói	juntamente	com	a	equipe,	seus	
próprios objetivos. Na comarca de Rio do Sul, os casos são atendidos semanalmente.

Através	das	entrevistas	realizadas,	foi	possível	perceber	alguns	dos	procedimentos	
aplicados.	Ao	cometer	o	ato	infracional,	o	adolescente,	é	acompanhado	na	delegacia	civil	onde	
é	realizado	o	boletim	de	ocorrência	e	informado	ao	adolescente	e		ao	seu	responsável,	qual	será	
o dia da audiência. O prazo para acontecer a audiência é 15 dias, após a abertura do boletim de 
ocorrência. 

A	equipe	multidisciplinar	que	cuida	dos	casos	e	fazem	o	atendimento	do	adolescente,	
prepara todo processo antes da audiência com o juiz. Fazem contato com a escola onde o 
adolescente	 está	matriculado,	 para	 obter	 informações	 sobre	 o	 seu	 comportamento	 e	 se	 está	
frequentando	regularmente	as	aulas.	Elaboram	um	relatório	referente	às	rotinas	do	adolescente;	
o	seu	relacionamento	com	a	família,	na	escola	e	na	sociedade,	verificando	qual	é	a	realidade	em	
que	vive.	No	fórum,	no	dia	da	audiência,	os	profissionais	que	fazem	o	atendimento,	se	reúnem	
uma	hora	antes	para	 realizar	a	entrevista	com	o	adolescente	e	 seus	 responsáveis.	Conforme	
informado	por	algumas	cidades,	os	profissionais	levam	o	relatório	de	atendimento	feito	pelo	
CREAS,	CRAS	ou	CT.	Ao	final	dessa	é	feito	um	parecer	técnico,	o	qual	é	encaminhado	para	o	
Promotor	de	Justiça	ou	Juiz.	Neste	parecer	técnico,	está	relatada	a	situação	do	adolescente	frente	
ao	ato	cometido	e	a	sua	relação	com	a	família	e	a	sociedade.	Desse	modo	o	promotor	aplica	
uma	medida	socioeducativa	de	acordo	com	a	necessidade	e	com	a	gravidade	do	ato	infracional.	
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Vale	 ressaltar	 que	 a	 presença	 dos	 pais	 ou	 responsáveis,	 além	de	 ser	 de	 extrema	
importância, é também obrigatória e está prevista na “lei n° 12.594/2012, em seu art. 52, par. 
único,	que	impõe aos pais/responsáveis o dever de participar do “processo de ressocialização” 
dos adolescentes” (SINASE), isto se torna imprescindível para evitar as reincidências. 

Após	 aplicação	 da	 medida	 socioeducativa,	 a	 equipe	 fará	 a	 utilização	 do	 um	
formulário	de	atendimento,	um	Plano	Individual,	onde	são	feitos	os	registros,	com	objetivo	da	
medida	aplicada	durante	os	seis	meses.	Quando	possível	o	próprio	adolescente	fala	sobre	o	que	
deseja melhorar e obtêm seu objetivo junto ao CREAS. 

Caso	 o	 adolescente	 desejar	 fazer	 um	 curso	 técnico,	 a	 equipe	 de	 atendimento	
encaminhará	o	pedido	a	instituição	de	ensino,	que	pode	ser	SENAI	ou	SENAC,	no	caso	desta	
Comarca.	O	 transporte	do	 adolescente	 é	 pago	pela	prefeitura	do	município	onde	 	 o	mesmo	
reside.

Para	avaliação	do	Plano	Individual	de	Atendimento	a	equipe	verifica	se	diante	das	
atividades	desenvolvidas	pelo	adolescente	houve	mudança	de	comportamento.	E	fundamental	
que	seja	possível	verificar	uma	mudança	ou	melhora	significativa,	na	vida	do	adolescente,	após	
ter cumprido uma medida socioeducativa. Do contrario, poderá ocorrer risco de reincidência. 
Caso	a	equipe	verifique	algum	comportamento	irregular,	o	adolescente	poderá	refazer	seu	plano	
e	propor	ações	de	melhoras.	Muitas	vezes	necessário	que	o	adolescente	continue	com	a	medida.	

Em	alguns	casos	relatados	pelas	equipes	de	atendimento	as	famílias	de	adolescentes,	
cujos pais já não conseguem mais autoridade. Fez-se necessário à construção de uma tabela 
de horários para os adolescentes voltarem para casa. Esta tabela trouxe bons resultados nos 
acompanhamentos. (Sic). Trata-se de uma tabela de horários onde o adolescente deve cumpri-los 
de acordo com as necessidades analisadas pelas técnicas e pelos próprios pais ou responsáveis. 
Durante	o	inverno	era	importante	para	segurança	do	adolescente	e	da	família	que	ele	estivesse	
em	casa	por	volta	das	19	ou		20	horas,	conforme	o	combinado	com	os	pais.	E	no	período	de	
verão entre as 21 e 22 horas, dependendo da situação e (idade) do adolescente. Segundo, relato 
das	equipes	de	atendimento,	a	maioria	dos	atos	infracionais	ocorre	no	período	noturno.	Deste	
modo	o	horário	garante	a	segurança	do	adolescente	e	a	tranquilidade	dos	pais,	evitando	com	
que	estes,	entrem	em	contato	com	”problemas”	ou	que	cometam	algum	tipo	de	ato	infracional.

	 Durante	 o	 período	 em	 que	 adolescentes	 este	 processo	 de	 cumprimento	 das	
medidas socioeducativas, devem comparecer semanalmente ao CREAS/CRAS onde discute 
com	 a	 equipe	 o	 seu	 comportamento	 e	 também	 tira	 sua	 duvidas,	 sobre	 estudo	 trabalho,	
relacionamento	 e	 sobre	 a	 família.	Bem	como	o	 cumprimento	 e	 a	 aplicação	da	medida.	São	
realizados	 registros	do	comportamento,	 e	o	próprio	adolescente	 fala	 sobre	 suas	vivências,	 e	
como	esta	na	escola	e	na	família.	Depois	do	atendimento	com	o	adolescente	o	CREAS/CRAS	
confirma	 as	 informações	 registradas,	 averiguando	 sobre	 a	 frequência	 na	 escola,	 às	 relações	
com	a	família	conforme	a	necessidade.	As	escolas	 também	ficam	cientes	dos	ocorridos	com	
o adolescente, e caso haja algum problema, esta entra em contato com o CREAS/CRAS e 
informa	o	ocorrido.	Este	acompanhamento	tem	por	objetivo	o	acolhimento	do	adolescente,	o	
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cumprimento das medidas socioeducativas, a sua reintegração no sistema educacional, e numa 
esfera	maior,	a	prevenção	da	reincidência	e	do	ato	infracional.	

Referente	às	infrações	ocorridas	no	período	de	2008	a	2012,	verifica-se	na	segunda	
tabela,	que	houve	um	aumento	aproximado	de	14%,	nos	anos	de	2010	e	2012	comparados	à	
todos	os	anos.	Este	dado	de	fato,	demonstra	que	ainda	temos	muito	a	fazer	para	o	tratamento	
adequado	aos	adolescentes	e	as	suas	famílias.		

Considerando	os	dados	da	tabela	1,	verifica-se	que	entre	os	anos	de	2008	a	2012,	os	
tipos	de	delitos	cometidos	em	maior	incidência	foram	“furto”	e	“lesão	corporal”	e	o	de	menor	
incidência	“perturbação	do	sossego”.	Conforme	dados	fornecidos	pela	Fundação	Casa,	de	São	
Paulo,	em	julho	de	2005,	observou-se	que,	dos	atos	 infracionais	cometidos	por	adolescentes,	
52,7%	eram	qualificados	como	roubo.	Estudos	mostram	que	crimes	contra	o	patrimônio	são	os	
mais	frequentes	(Worm,	2007).

No	que	diz	 respeito	 ao	gênero,	 verifica-se	na	 tabela	 3,	maior	 incidência	de	 atos	
cometidos por adolescentes do gênero masculino. Segundo Assis (2004, p. 3): “Ser jovem 
do sexo masculino é	um	fator	de	risco	conhecido	para	o	cometimento	de	infrações”.	Alguns	
estudos	realizados	no	Brasil	com	adolescentes	que	cumpriam	medida	de	Privação	de	Liberdade,	
demostram	que	94%	destes	adolescentes	eram	do	sexo	masculino	(Silva	&	Guerese,	2003	apud	
ASSIS, 2004).

	 Considerando	o	número	de	medidas	aplicadas	no	decorrer	dos	anos	em	questão,	
pode-se	 verificar	 na	 tabela	 4,	 que	 em	 2012,	 houve	 um	 aumento	 na	 aplicação	 das	medidas	
socioeducativas, em relação aos outros anos. Por	 conseguinte,	 pode-se	 verificar	 através	 da	
tabela	5,	a	média	das	medidas	socioeducativas	aplicadas	no	período	de	2008	a	2012.	Sendo	que	
21,8%	dos	casos	aplicados	foi	Advertência.	Segundo	Freitas	(2011),	advertência,	se	implica	ao	
adolescente, em apresentar-se a autoridade judicial e ser advertido por ela, discutindo sobre o 
ato	e	suas	consequências.	Lembrando	que	aos	pais	e	exigido	por	lei	acompanhar	os	adolescentes	
nesse	processo.	Pretende-se	que	com	a	presença	dos	pais,	o	compromisso	e	a	autoridade	da	não	
reincidência.

Na	nossa	região	temos	índices	que	chegam	a	9,3%,	no	que	diz	respeito	a		reincidência	
dos	delitos,	e	o	que	se	pode	constatar	na	 tabela	6.	Em	2012,	obteve-se	maior	percentual	de	
reincidências,	chegando	a	9,3%.	Porém	ao	se	analisar	o	número	de	casos	ao	longo	desses	anos,	
nota-se	que	é	no	ano	de	2010,	que	ocorreu	o	maior	número	de	infrações,	seguido	de	um	maior	
número de reincidências. 

Conforme	comentado	por	Assis	(2004,	p.	4),	todo	acolhimento	ao	adolescente	e	as	
suas	famílias	torna-se	um	ponto	crucial	na	prevenção	à	reincidência:

“O	tratamento	dispensado	aos	adolescentes	e	suas	famílias,	os	trâmites	processuais,	o	
atendimento	oferecido	durante	o	cumprimento	das	medidas	socioeducativas,	o	apoio	
familiar	 dispensado	 durante	 e	 após	 a	 finalização	 do	 atendimento	 são	medidas	 que	
têm	significativo	potencial	de	prevenção	à	reincidência,	podendo	também	influenciar	
a	possibilidade	da	ocorrência	da	infração	juvenil	na	sociedade	se	as	novas	gerações	
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perceberem as medidas socioeducativas como aprendizado e oportunidade para 
recomeçarem a convivência com a sociedade em bases cidadãs e não como meras 
estratégias de punição”.

Observa-se	a	importância	de	todo	acompanhamento	processual	que	se	propõe	aos		
adolescentes	em	conflito	com	a	lei	e	suas	famílias.	As	reincidências	obtidas	no	período	de	2008	
a	2012,	mostrou	um	dado	importante,	do	quanto	se	deve	avançar	nas	discussões	e	na	proposição	
de	ações	preventivas,	que	possam	garantir	ao	adolescente	pleno	desenvolvimento.	“Todos	os	
atendimentos	e	procedimentos	referentes	às	medidas	socioeducativas	estão	sendo	realizados	de	
acordo com a justiça e a lei”,	relata	uma	profissional	entrevistada.	Porém,	ainda	há	o	que	rever	
e	aprimorar	as	ações	para	que	se	obtenham	melhores	resultados.

Considerando	 os	 fatores	 que	 influenciam	 a	 prática	 do	 ato,	 a	 partir	 da	 coleta	 de	
informações	das	entrevistas	aos	profissionais	das	redes	de	atendimento	a	criança	e	ao	adolescente,	
verifica-se:	estrutura	 familiar	desorganizada	e	a	presença	de	violência	e	álcool	nas	 famílias.	
Segundo	Zamora	(2008),	a	violência	na	família	é	realmente	um	fator	que	contribui	para	esta	
conduta	infracional.	Além	deste,	o	ambiente	escolar	também	é	visto	como	um	fator	influenciável	
a	pratica	do	ato.	Conforme	citado	por	Assis	(2004),	os	problemas	escolares,	também	influenciam	
para	a	inserção	no	mundo	infrator.	Pois	é	neste	ambiente,	que	muitas	vezes,	o	adolescente	em	
conflito	com	a	lei,	não	é	bem	vindo,	o	que	diminui	a	motivação	para	frequentar	e	relacionar-se	
na	escola.	Este	fator	oportuniza	a	ele,	relacionar-se	com	outros	adolescentes	do	mesmo	perfil,	
que	também	se	evadiram	e	são	a	favor	de	práticas	ilícitas.		

Algumas	circunstâncias	que	influenciam	o	adolescente	a	praticar	o	ato	infracional	
são	por	muitas	vezes	inconstantes.	Pode-se	relacionar	a	negligência	e	a	privação	familiar	como	
fatores	 que	 levam	 a	 estas	 práticas.	Na	maioria	 dos	 casos	 entrevistados,	 os	 jovens	 possuem	
família	que	geralmente	não	participa	integralmente	na	vida	dos	mesmos.	Então	estes,	por	falta	
de	uma	figura	que	represente	autoridade,	não	criam	um	vínculo	suficiente	para	adquirir	e	assumir	
seu papel e suas responsabilidades. 

No	 entanto,	 a	 estrutura	 familiar	 não	 pode	 ser	 apontada	 como	 o	 único	 fator	 que	
determina	o	adolescente	ao	cometimento	de	delitos,	pois	a	estrutura	social	que	envolve	todo	
contexto das políticas básicas de saúde, educação, cultura, e o próprio estado também devem 
ser responsabilizados (SILVEIRA, 2007). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A	 Pesquisa	 foi	 realizada	 por	 acadêmicas	 do	 Curso	 de	 Psicologia,	 do	 Centro	
Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, na cidade de Rio do Sul, estado 
de	Santa	Catarina.	No	início	da	pesquisa,	encontraram-se	dificuldades	na	busca	de	informações	
e	estudos	atuais	 referentes	ao	 tema,	bem	como	a	dificuldade	para	 realizar	os	encontros	e	as	
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orientações,	 devido	 ao	 pouco	 tempo	 disponível.	 O	 procedimento	 de	 pesquisa	 realizado	 a	
partir	de	entrevistas	e	participação	de	reuniões	foram	pontos	positivos	para	a	fundamentação	e	
finalização	do	trabalho	proposto.

Nas entrevistas, realizadas nos municípios da Comarca de Rio do Sul e com o 
Conselho	Tutelar,	observa-se	o	quanto	é	importante	o	diálogo	entre	as	redes	de	atendimento	da	
criança	e	do	adolescente,	bem	como	as	orientações	que	são	dadas	e	necessárias	à	população.	
Considera-se	 essencial	 para	 comunidade	 saber	 sobre	 o	 funcionamento	do	 trabalho	que	vem	
sendo realizado e como esta sendo conduzido o Atendimento Socioeducativo, previsto em lei.

O	estudo	foi	importante	para	o	conhecimento	dessa	politicas	públicas	e	das	redes	
de	atendimento	(CREAS,	CRAS,	CTs),	bem	como	as	leis	que	regulamentam	estas	politicas,	em	
especial o SINASE, 2012. A partir destes estudos, obtiveram-se dados relevantes sobre o ato 
infracional	e	as	medidas	socioeducativas	aplicadas.	Levando	em	consideração	principalmente	
a	 participação	 e	 a	 influência	 da	 família,	 da	 escola,	 da	 sociedade	 e	 do	 estado	 mediante	 os	
adolescentes	em	conflito	com	a	lei.	

O	marco	 legal	 que	 preconiza	 os	 direitos	 e	 deveres	 de	 crianças	 e	 adolescentes	 e	
as	diretrizes	apontadas	no	Estatuto	da	Criança	e	Adolescente	e	no	SINASE,	que	orientam	e	
direcionam	os	atendimentos	para	centralidade	na	família,	responsabilizando	e	oportunizando	
aos	adolescentes	a	ressignificação	dos	atos	cometidos.	Assim	percebe-se	que	nas	cidades	da	
Comarca	 de	 Rio	 do	 Sul,	 a	 equipe	 interdisciplinar	 responsável	 pelo	 programa	 das	 medidas	
socioeducativas,	em	meio	aberto,	se	aloca	no	CREAS	ou	nos	CRAS,	favorecendo	o	atendimento	
integral	ao	adolescente	e	sua	família.	Não	se	trata	apenas	de	cumprir	a	medida	socioeducativa	e	
sim	reformular,	reinserir,	ressocializar	o	adolescente	autor	do	ato	infracional.

Em	caso	de	ato	infracional,	conforme	determina	o	ECA,	preconiza-se	a	preservação	
da	identidade	e	da	integridade	física,	psíquica	e	moral	dos	adolescentes.	Porém,	o	direito	a	este	
respeito, torna-se muito mais complexo em municípios do interior, onde todos se conhecem, 
fazendo	com	que	o	adolescente	torne-se	estigmatizado,	marcado	para	sempre,	vivendo	assim	à	
margem	da	sociedade.	Em	algumas	entrevistas	verificou-se	que	esta	questão	esta	longe	de	ter	
um	fim,	pois	o	indivíduo,	mesmo	ingressando	para	a	vida	adulta,	continua	sendo	lembrado	pelos	
atos	cometidos	durante	a	sua	adolescência.	Percebe-se	então,	a	importância	dos	profissionais	das	
redes	de	atendimento	a	criança	e	o	adolescente	no	preparo	de	ações	preventivas,	sendo	que	estas	
auxiliam	na	preservação	e	na	construção	de	jovens	equilibrados	mental	e	fisicamente,	inseridos	
na vida em comunidade. 

O Conselho Tutelar é responsável pelo atendimento das denúncias, orientação e 
encaminhamentos.	Assim	este	deveria	instrumentalizar	a	população,	de	forma	a	transformar	sua	
realidade, incentivando sua autonomia e cidadania, tornando-se aliados, na prevenção de delitos. 
É	notável	e	de	extrema	importância	o	apoio	de	profissionais	de	outras	áreas	atuando	juntamente	
ao	CT,	para	que	ambos	lutem	e	se	posicionem,	formando	uma	rede	efetiva	de	proteção	à	criança	
e ao adolescente. 

Durante	as	reuniões	da	Comarca	de	Rio	do	Sul,	constatou-se	que	à	integração	e	o	
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diálogo	das	equipes	de	trabalho	da	assistência	social	e	dos	conselhos	tutelares,	foram	de	extrema	
importância,	uma	vez	que	somam	ações	para	a	prevenção	e	a	promoção	da	justiça	e	cidadania,	
bem	como	na	observância	do	princípio	de	“Prioridade	Absoluta”,	dos	adolescentes	em	conflito	
com a lei. Percebe-se este principio nas práticas de prevenção e reinserção dos adolescentes em 
conflito	com	a	lei,	na	sociedade.		

Mediante ao trabalho apresentado, nota-se a necessidade de novos estudos e 
pesquisas,	possibilitando	maior	conhecimento	das	ações	sociais	que	envolvem	o	adolescente	
em	conflito	com	a	lei,	bem	como,	a	suas	famílias.
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MITOS DA MATERNIDADE: UM ESTUDO A PARTIR DO OLHAR SISTÊMICO1
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RESUMO
O	presente	trabalho	refere-se	a	uma	pesquisa	bibliográfica	cujo	tema	foi	a	compreensão	dos	mitos	da	maternidade	
a	partir	do	enfoque	sistêmico.	Utilizou-se	da	contribuição	de	diversos	autores,	para	identificar	e	explicar	o	que	
se	 entende	 por	mito.	 Considerou-se	 a	 teoria	 sistêmica	 e	 suas	 aplicações	 ao	 campo	 da	 família	 e	 optou-se	 por	
apresentar	algumas	concepções	de	casamento,	família	e	maternidade	para	que	se	pudesse	compreender	a	função	
do	mito	nestes	contextos.	Utilizou-se	também	o	enfoque	da	Psicologia	Social	para	compreender	as	relações	de	
gênero	no	casamento	e	na	família	bem	como	a	representação	social	que	se	tem	acerca	da	maternidade.	Trata-se	
de	uma	pesquisa	exploratória	de	natureza	bibliográfica	e	para	que	os	objetivos	fossem	alcançados	utilizaram-se	
as	seguintes	fontes	bibliográficas:	livros,	periódicos,	monografias	e	teses.	Os	resultados	mostraram	que	os	mitos	
acerca	da	maternidade	ainda	estão	muito	atrelados	com	o	modelo	da	família	patriarcal,	em	que	cabe	a	mulher	o	
cuidado	principal	com	os	filhos.	Constatou-se	a	importância	para	os	profissionais	que	trabalham	diretamente	com	
as	famílias,	e	em	especial	ao	psicólogo,	que	adota	a	vertente	relacional	sistêmica,	em	compreender	as	questões	que	
estão	atreladas	aos	mitos	da	maternidade,	por	ocasião		do	atendimento	de	famílias,	casais	e	mulheres.

Palavras-chaves: Mito. Maternidade. Família 

 ABSTRACT
The	present	work	refers	to	a	bibliographical	research	in	which	the	subject	was	the	understanding	of	the	myths	of	
the	motherhood	from	the	systemic	perspective.	The	contribution	of	several	authors	was	used	to	identify	and	to	
explain	what	one	understands	by	myth.	The	systemic	theory	and	its	applications	were	considered	and	it	was	chosen	
to	present	some	conceptions	of	marriage,	family	and	motherhood	so	that	it	was	possible	to	understand	the	function	
of	the	myth	in	these	contexts.	The	approach	of	the	Social	Psychology	was	also	used	to	understand	the	relations	
of	type	in	the	marriage	and	in	the	family	as	well	as	the	social	representation	that	has	been	about	the	motherhood.	
This	 is	an	exploratory	research	with	bibliographic	nature	and	for	 the	objectives	 to	be	reached,	 it	was	used	 the	
following	bibliographic	sources:		books,	magazines,	monographs	and	thesis.		The	results	showed	that	the	myths	
about	motherhood	are	still	very	connected	with	the	patriarchal	family	model,	in	which	the	main	care	of	the	children	
belongs	to	the	woman.	It	was	learned	the	need	for	professionals	that	work	directly	with	the	families,	especially	
the	psychologist,	that	adopts	the	systemic	approach,	to	understand	the	issues	that	are	connected	to	the	motherhood	
myths,	when	working	with	families,	couples	and	women.

Keyword:	Myth.	Motherhood.	Family.
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INTRODUÇÃO

A cultura ocidental habituou-se a pensar na maternidade ou no amor materno como 
algo inerente à mulher, um sentimento instintivo e inato. A maternidade era  entendida pela 
sociedade	como	um	papel	exercido	pelas	mulheres,	papel	este	que	lhes	proporcionavam	status	
e	poder	dentro	da	família.	O	exercício	da	 	maternidade	 tornava-se	um	papel	recompensador	
para	as	mulheres,	esta	responsabilidade	maternal	com	os	cuidados	dos	filhos	indicava	que	um	
novo	aspecto	místico		que	vinha	surgindo,	o	mito	do	amor	materno.	Era	esperado	que	as	mães	
se	sacrificassem	em	prol	dos	filhos,	zelassem	pela	sua	saúde	e	através	do	seu	leite	tornavam-se	
fonte	de	sua	vida		(BADNITER,	1985).

Roudinesco	(2003,)	complementando	Badinter	(1985)	em	sua	obra	fala	que	até	o	
século XIX, a sociedade se manteve sobre o seguinte tripé: a autoridade do homem (marido), 
a	subordinação	da	mulher	(esposa)	e	a	dependência	dos	filhos	perante	este	homem.	A	mulher	
tinha	atributos	bem	definidos	pela	sociedade:	fragilidade,	passividade	e	subordinação	ao	chefe	
da	família,	era	esperado	que	fosse	uma	boa	esposa	e	boa	mãe.	Sua	função	principal	era	gerar	
filhos	 saudáveis	e	cuidar	para	que	crescessem	e	perpetuassem	a	 linhagem	da	 família.	Neste	
contexto,	em	que	a	mulher	tinha	como	função	principal	o	exercício	da	maternidade,	o	mito	do	
amor	materno	foi	se	fortalecendo	e	as	mulheres,	cada	vez	mais,	tinham	sua	identidade	atrelada	
à maternidade e a necessidade de ser uma boa mãe.   

Porém,	neste	mesmo	século,	 surgem	os	primeiros	movimentos	 feministas	e	com	
eles	 algumas	 transformações	 sociais	 começaram	 a	 ocorrer.	Mulheres	 antes	 reclusas	 à	 casa,	
passaram	a	sair,	a	trabalhar	fora	e	a	chefiar	a	casa.	Esta	transformação	social	da	mulher	não	
se	deu	sem	embate;	muitas	foram	isoladas	socialmente	e	tachadas	de	esposas	relapsas	e	mães	
irresponsáveis.	A	maternidade	e	tudo	que	ela	representava	foi	colocado	à	prova,	de	um	lado	
a	 sociedade	esperava	que	as	mães	mesmo	 tendo	começado	a	 trabalhar	 fora	de	 casa,	 tivesse	
como	objetivo	principal	o	cuidado	dos	filhos,	como	acontecia	anteriormente,	do	outro	havia	as	
mulheres,	que	começavam	a	almejar	reconhecimento	profissional	(NYE,	1995).

Borges	e	Atiê	(1989)	assim	como	Nye	(	1995)	falam	da	dificuldade	que	as	mulheres	
encontraram	 em	 romper	 com	 padrões	 já	 estabelecidos	 sobre	 a	 maternidade	 e	 os	 mitos	 já	
instaurados	sobre	o	amor	materno.	As	mulheres	que	não	correspondiam	a	esta	forma	de	exercer	
a	maternidade,	dedicando-se	totalmente	aos	filhos,	viver	para	a	maternagem,	recebiam	estigmas	
de bruxas, de más.  Toma-se como exemplo o caso da amamentação, citado acima por Badinter 
(1985)	cujo	ato,	vai	além	do	nutrir,	mas	reforça	a	posição	da	mulher	como	única	responsável	
vida	do	filho.	Se	a	mulher	fica	impossibilitada	fisicamente	de	fazê-lo,	ou	mesmo	se	não	quer	
amamentar,	é	vista	como	defeituosa	e	não	merecedora	de	ser	mãe.	A	maternidade	começa	a	ser	
colocada a prova.

Muito	tem	se	pensado	ao	longo	da	história	na	figura	materna,	no	seu	lugar	dentro	
da	família	e	no	seu	papel	na	sociedade,	percebe-se	que	este	lugar	que	as	mulheres	ocupavam	
e	vêm	ocupando,	modifica-se	 ao	 longo	do	 tempo,	mudanças	 estas	 aceleradas	pelos	 avanços	
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políticos, econômicos, educacionais. A sociedade contemporânea vem provocando mudanças 
significativas	nos	comportamentos,	valores	e	configurações	familiares4		que	estão	intimamente	
relacionadas	com	o	novo	lugar	que	esta	mulher	passa	a	ocupar	e	o	significado	do	que	é	ser	mãe,	
na	visão	deste	novo	modelo	familiar	(BRAGA;	AMAZONAS,	2005).

Quando	se	fala	de	mudança	na	configuração	familiar,	é	importante	lembrar	que	no	
modelo	de	família	patriarcal	como	se	viu	anteriormente,	as	mulheres	eram	as	únicas	cuidadoras	
de	seus	filhos	e	os	homens	os	provedores.	Neste	novo	formato	familiar	que	tem	se	configurado	
nos	últimos	 tempos,	os	pais	passam	a	 se	envolver	 também	com	os	cuidados	dos	filhos	e	as	
mães a prover o sustento da casa, como iremos observar ao longo deste trabalho (ZIMERMAN; 
COLTRO, 2002). 

Estas	transformações	que	vem	ocorrendo	com	as	mulheres	em	relação	à	não	cuidar	
integralmente	mais	de	seus	filhos,	ou	de	optar	por	trabalhar	fora	de	casa,		precisa	ser	entendido	
também	 a	 partir	 da	 ótica	 econômica	 que	 estas	 mulheres	 se	 encontram.	 Se	 pensarmos	 na	
realidade	brasileira,	quando	se	fala	sobre	a	maternidade	em	relação	às	mães	de	baixa	renda,	as	
questões	econômicas	e	sociais	precisam	ser	levadas	em	conta,	pois	muitas	vezes		esta	condição	
de	privação	econômica,	impossibilita	estas	mulheres	de	cuidar	de	seus	filhos	e	muitas	vezes	até	
mesmo de criá-los. Neste sentido, o exercício da maternidade pode ser entendida também como 
um privilégio de classes (FREITAS, 2002; VINHAS, 2008).

		Dimenstein	(1997),	antecedendo	Freitas	(	2002)	e	Vinhas	(2008),	já	afirmava	que	
a maternidade deve ser vista como uma construção social, a partir do laço de união entre mãe 
e	filho	e	como	toda	construção	social,	depende	do	contexto,	valores	e	crenças.	Portanto,	para	
estes dois autores citados acima a maternidade pode variar de acordo com a representação 
social	que	se	tem	acerca	dela	e	a	condição	socioeconômica	que	se	tem	para	exercê-la.		

Segundo Jodelet (2001) e Moscovici (2003), os mitos são componentes importantes 
das	 representações,	 assim	 como	 as	 crenças	 e	 os	 valores,	 são	 passados	 através	 da	 cultura	 e	
interferem	diretamente	no	modo	como	os	sujeitos	se	comportam	além	da	pertença	sócio	cultural.	
Assim,	tanto	as	representações	como	os	mitos	podem	ser	considerados	norteadores	das	relações	
entre	as	pessoas,	e	destas	com	o	mundo.	Neste	sentido,	os	mitos,	presentes	em	todas	as	famílias,	
surgem	legitimando	as	regras	de	conduta	de	cada	indivíduo	dentro	das	famílias	e	na	sociedade.	

É	sabido	que	as	políticas	públicas	e	educacionais	ainda	vêem este lugar doméstico 
como	pertencente	à	mãe	e	dona	de	casa.	Mesmo	que	de	forma	velada,	ainda	é	esperado	que	
as	crianças	tenham	sempre	a	presença	da	mãe	em	casa	para	auxiliá-los	nas	tarefas	e	nos	seus	
processos de ensino e aprendizagem. Neste sentido, cria-se uma grande contradição não só 
econômica,	política	e	social,	mas	principalmente	psicológica	nestas	mulheres,	que	ao	mesmo	
tempo são lançadas e encorajadas a irem para o mercado de trabalho, mas precisam assegurar 
seu	lugar	de	mãe	e	dona	de	casa	na	família.	A	sociedade	espera	que	esta	mulher	seja	produtiva,	

4		Neste	estudo	entende-se	configuração	familiar	como		“modo	como	se	dispõem	e	se	inter-relacionam	os	elementos	
de	uma	mesma	família”	(OSÓRIO,	2002,	p.66).
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competente	e	a	família	espera	que	ela	seja	zelosa	e	esteja	sempre	presente.
É	em	 função	das	necessidades	e	dos	valores	dominantes	de	uma	época	em	uma	

sociedade,	 que	 se	 determinam	 os	 papéis	 respectivos	 do	 pai,	mãe,	 e	 do	 filho.	 Estes	 valores	
adquiridos	ao	longo	da	história	acerca	da	maternidade,	do	amor	materno,	se	transformaram	nos	
mitos	da	atualidade	que	serão	abordados	no	decorrer	dos	capítulos.	Utilizar-se-á	mitos	e	crenças	
como sinônimos ao longo do trabalho.

Devido	à	relevância	do	tema	e	a	consequência	que	estes	mitos	podem	gerar	não	só	
nas	mulheres,	mas	nas	famílias,	este	trabalho	torna-se  importante para  a prática  dos terapeutas 
de	família	e	todos	os	profissionais	que		se	interessam	em	atuar	junto	as	famílias.	Para	se	estudar	
o	mito	da	maternidade	é	necessário	analisar	alguns	elementos		que	estão	relacionados	com	estes	
mitos,	assim	optou-se	por	analisar	a	concepção	de	família,	de	casamento	e	de	maternidade.

Sendo	assim,	far-se-á	a	seguinte		pergunta	a	qual	procuraremos	responder	ao	longo	
do	trabalho:	Quais	são	os	mitos	familiares	que	se	estabelecem	em	torno	da	maternidade?	

MITO  E O MITO FAMILIAR A LUZ DO OLHAR SISTÊMICO

MITO
                 
Para	que	se	possa	entender	melhor	os	mitos	da	maternidade,	achou-se	importante	

neste	trabalho	primeiramente	conceituar	os	mitos	de	forma	geral	através	dos	diversos	autores,	
para	demonstrar	a	sua	importância	na	vida	das	pessoas	e	para	a	sociedade	de	forma	geral.

Segundo Filomeno (2003),  até o século XIX os mitos eram estudados como 
fábulas,	 invenções,	 ficção,	 os	 personagens	 dos	mitos	 eram	 sempre	 os	 Entes	 Sobrenaturais,	
que	se	tornaram	conhecidos	pelo	que	fizeram	nos	primórdios.	Neste	trabalho	optou-se	em	não	
utilizar	os	mitos	como	referência	às	fábulas	ou	lendas,	mas	como	histórias	cheias	de	sentidos,	
cuja	função	é	compreender	e	dominar	a	natureza	das	revelações	dos	modelos,	de	todos	os	rituais	
humanos	significativos,	ou	seja,	o	mito	será	aqui	entendido	como	explicação	de	uma	história	
verdadeira	e	valiosa,	com	seus	muitos	significados.	

Rivera	 (2001)	 assim	 como	 Filomeno	 identifica	 os	 mitos	 como	 sendo	 histórias,	
porém	ressalta	a	importância	de	diferenciarmos	que	nem	todas	as	histórias	são	mitos.	O	que	
caracteriza	esses	últimos	e	os	diferenciam	da	história,	é	que	os	mitos	possuem	uma	estrutura	
fortemente	simbólica	e	buscam	explicar	a	origem	de	uma	situação	que	determina	o	presente	e	
o	futuro.	

 Knox (1964) citado por Rivera (2001)5	apontam	quatro	características	fundamentais	

5		RIVERA,	Cristian.V.	Los	mitos	em	la	terapia	de	família.	www.campogrupal.com.	10/02/2009.	{	documento	
sem paginação}.
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dos mitos: 
1. Os mitos são histórias, narrações imaginativas, que tratam de atos 

cosmologicamente significativos de deuses ou seres supra-humanos: os heróis. 
Um ato ou acontecimento cosmicamente significativo é de decisiva importância 

para o mundo, especialmente para o mundo dos humanos, cuja resposta pode estar em épocas 
pré-históricas ou históricas. Conta ações particulares que ocorreram em tempos particulares. 

2. O mito sempre tem sua fonte na vida comum e nas experiências de uma 
comunidade humana particular. Levam a marca da sua cultura e persistem durante gerações 
como parte de sua tradição. 

3. A comunidade aprecia o mito porque sugere algo distintivo e importante na 
existência humana particular e na existência da comunidade. Aliás, é onde a existência humana 
encontra a resposta. 

4. Os mitos são inseparáveis e indispensáveis para a vida da comunidade e para 
todos que participam dela. 

Segundo	Eliade	(1994),	o	mito	assegura	ao	homem	que	tudo	que	está	sendo	feito	
por	 ele,	 já	 foi	 feito	 anteriormente	 por	 outros,	 dando	 assim	 uma	 sensação	 de	 conhecimento	
mútuo.	A	principal	função	do	mito	está	em	revelar	as	principais	atividades	que	são	significativas	
para	o	homem:	como	casamento,	educação,	alimentação,	fornecendo	assim	um	significado	para	
o sujeito do mundo e da sua existência humana.

Neste	sentido,	Bagarozzi	&	Anderson	(1996)	estudiosos	deste	assunto,	reafirmam		o	
que	Eliade	(1994)	escreve,	quando	falam	que	os	mitos	foram	criados	com	finalidade	de	encontrar	
sentido	e	pôr	ordem	nas	experiências.	Cada	história,	cada	mito,	dá	significação	e	finalidade	a	
aspectos	específicos	da	existência	cotidiana,	além	de	prescrever	a	conduta,	os	mitos	também	
prescrevem	a	ação.	O	mito	tem	como	função	revelar	os	modelos	exemplares	de	todos	os	ritos	e	
atividades	humanas	significativas.	

Também	para	Mèlich	citado	por	Rivera	(2001),	a	função	do	mito	é	proporcionar	
um	sentido	coletivo	e	gerar	uma	ordem	de	valor	do	que	é	apropriado	ou	inapropriado.	Cada	
sociedade	 humana	 sobrevive	 porque	 se	 mantém	 unida	 através	 de	 mitos.	 Os	 indivíduos,	 as	
famílias,	elegem,	adotam	os	mitos	culturais	para	si	próprios.	Os	mitos	culturais	são	modificados	
e	reelaborados	pelos	indivíduos	de	modo	que	se	adequem	a	sua	mitologia	pessoal.	Assim,	podem	
manter	o	conceito	que	têm	de	si	mesmos	e	preservar	a	integridade	pessoal.

Como o olhar deste trabalho perpassa pela teoria Relacional Sistêmica,  abordar-se- 
a,	a	seguir,	os	mitos	familiares	à	luz	desta	teoria.

 MITO FAMILIAR À LUZ DO OLHAR SISTÊMICO

Torna-se		importante	explicar	a	diferença	entre	mito	familiar,	mito	individual	e	mito	
coletivo	a	fim	de	um	melhor	entendimento	desta	diferença	e	sua	posterior	utilização	como	forma	
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de	intervenção	terapêutica.	Utilizar-se	á	a	definição	de	Filomeno	(2003,	p.53)	a	fim	de	explicar	esta	
diferenciação.	É	importante	ressaltar	que	os	mitos	estão	sendo	apresentados	separadamente	pelo	fim	
didático, porém serão interligados a todo momento.

Mito familiar: valores e crenças da família, construídas e compartilhadas por todos os 
membros, repetidas por três gerações. 

Mito individual ou pessoal: valores e crenças de cada indivíduo, que refletem 
influências nos e dos mitos coletivos e familiares. 

Mitos coletivos ou culturais: histórias da humanidade ou de uma sociedade, valores, 
crenças, repassadas através de várias gerações.

  O	 conceito	 de	mito	 vem	 sofrendo	modificações	 decorrentes	 das	 evoluções	 do	
que	se	tem	pensado	acerca	dos	processos	de	intervenção	em	terapia	familiar.	Optou-se	neste	
trabalho	em	contemplar	o	que	diversos	autores	escreveram	sobre	mitos	na	família,	a	fim	de		se	
obter uma maior compreensão  e utilização no processo clínico.

Ferreira	(1974)	foi	o	primeiro	autor	a	conceituar	os	mitos	familiares.	Segundo	ele	os	
mitos	são	crenças	reunidas	e	compartilhadas	por	todos	os	membros	de	uma	mesma	família.	O	
autor	entende	a	família	como	um	sistema	fechado	onde	não	há	contestação	de	normas,	a	família	
não	se	modifica,	não	se	transforma.

Neste	mesmo	sentido	Calil	(1987),	fala	que	os	membros	de	uma	família	se	organizam	
em	torno	das	crenças	e	a	partir	disso	definem	o	que	é	permitido	ou	proibido	para	aquele	sistema	
familiar.	As	crenças	familiares	são	as	norteadoras	das	relações.

Andolfi	 &	 Ângelo	 (1988)	 avançam	 no	 entendimento	 sobre	 mitos	 familiares	 na	
medida	 em	que	 conceituam	o	mito	 como	 sendo	um	conjunto	de	 crenças	que	determinam	o	
comportamento	 de	 cada	 um	 dos	 membros	 da	 família,	 estabelecendo	 regras	 de	 condutas,	
ressaltando	a	possibilidade	do	mito	transformar-se	através	das	gerações	seguintes.	Posteriormente 
Andolfi	escreve	que	“os	mitos	são	construções	que	reúnem	histórias	contos,	fábulas	e	realidade”	
(ANDOLFI,	1996b,	p.	43).	É	uma	mistura	de	saberes		que	se	constroem	e	que	possuem	grande	
potencial de transmissão. 

Andolfi;	 Ângelo	 (1988)	 e	 Cerveny	 (2000)	 compartilham	 a	 ideia	 de	 que	 mito	
familiar	é	um	misto	de	leituras	da	realidade,	com	elementos	reais	e	elementos	de	fantasia,	que	
são	herdados	pela	família	de	origem	e	construídos	pela	família	atual,	variando	conforme	suas	
necessidades	emocionais.	Trata-se	de	um	conjunto	de	crenças	que	governa	o	comportamento	de	
cada	membro	da	família,	estabelecendo	as	regras	de	como	cada	qual	irá	agir.

Nesse sentido Colombo (1990) citado por Gomes (2000) estabelece uma relação 
estreita	entre	as	necessidades	do	ser	humano	e	a	forma	como	ele	se	organiza	dentro	da	família.	
Segundo	a	 autora,	os	mitos	 familiares	 tornam-se	obrigatórios	 e	 estão	presentes	 em	 todas	 as	
famílias,	 são	 eles	 que	vão	pautar	 as	 relações	 familiares	 e	 se	 constituem	como	uma	 forma	de	
expressão	cultural	que	permite	ao	homem	legitimar	um	conjunto	de	 regras	de	 relacionamento	e	
conduta, criando um sentido de coesão entre homens e de pertencimento a uma cultura. O mito 
familiar	 se	 encontra	 no	 campo	 intermediário	 entre	 o	 indivíduo	 e	 a	 família.	 Ele	 se	 constrói	
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através	do	tempo	e	vai	se	moldando	a	partir	da	história	familiar	e	é	compartilhada	por	todos	os	
seus membros, passando de geração a geração.

Minuchin (1990) e Paccola (1994) assim como os autores já citados no início 
deste	capítulo,	falam	que	as	famílias	se	organizam	em	torno	de	suas	crenças,	regras,	valores,	
mantendo	desta	forma	a	sua	identidade	familiar.	Apesar	de	seus	membros	estarem	em	constante	
contato	com	outros	sistemas,	os	membros	de	uma	mesma	família	têm	uma	identidade	própria,	
pertencente	àquela	família	específica.	Estes	autores	entendem	o	mito	como	sendo	a	concepção	
do	mundo	próprio	da	família,	é	o	elemento	norteador	e	determinante	da	forma	relacional	de	seus	
membros.	Estes	mitos	são	carregados	de	conteúdos	próprios	e	significativos	para	determinada	
família	e	se	evidenciam	nos	padrões	transgeracionais	passados	de	geração	à	geração.	

Minuchin	&	Nichols	(1995)	e	Anderson	&	Bagarozzi	(1996)	avançando	a	partir	do	
que	já	tinham	escrito,	entendem		que	o	mito	familiar	é	formado	pelas	histórias	específicas	que	a	
família	constrói	para	dar	um	sentido	a	suas	vidas.	Segundo	os	autores,	os		mitos	foram	criados	
com	a	finalidade	de	encontrar	sentido	e	ordenar	as	experiências,			se	modificam	constantemente	
e	evoluem	com	o	passar	do	tempo	e	com	o	desenvolvimento	do	ciclo	familiar.

Segundo	Gomes	(2000),	os	mitos	familiares	surgiram	a	partir	das	preocupações	em	
se	obter	sustentação	teórica	para	as	intervenções	em	terapia	familiar.	Segundo	a	autora,	o mito 
familiar	está	presente	em	todas	as	famílias,	constituindo-se	como	uma	forma	de	expressão	cultural	
que	permite	ao	homem	legitimar	um	conjunto	de	regras	de	relacionamento	e	conduta,	criando	um	
sentido de coesão entre homens e de pertencimento a uma cultura. O	mito	familiar	se	encontra	no	
campo	intermediário	entre	o	indivíduo	e	a	família.	Ele	se	constrói	através	do	tempo	e	vai-se	
moldando	a	partir	da	história	familiar	e	é	compartilhada	por	todos	os	seus	membros,	passando	
de geração a geração.

Também	para	Cerveny	 (2004),	mito	 familiar	é	uma	história	construída	pela	 família,	
que	contém	leituras	da	realidade	e	expressam	convicções	compartilhadas	pelo	grupo.	Essa	história	
liga	elementos	até	então	separados	como	crenças,	valores,	tradições,	transformando-os	numa	trama	
organizada	que	serve	como	matriz	de	um	conhecimento	maior.		A	partir	dessa	matriz	cada	membro	
da	família	pode	construir	sua	identidade	e	seus	mitos,	interpretando	e	vivenciando	suas	experiências.

Ao	falarmos	de	mitos	familiares	e	na	sua	transmissão	através	das	gerações,	pode-
se	relacionar	com	os	mitos	acerca	da	maternidade,	que	são	na	sua	grande	maioria	passados	de	
mãe	para	filha.	As	mulheres	têm	uma	preocupação	grande	em	transmitirem	para	as	mães		das	
gerações	futuras		a	forma	adequada	de	criar,	educar	e	cuidar	de	seus	filhos.	Forma	esta,	que	
perpassa	pelo	ato	de	alimentar,	cuidar,	levar	e	buscar	na	escola,	fazer	as	tarefas	escolares,	enfim	
a	criação	dos	filhos.	É	esperado	que	estas	mulheres	cumpram	este	papel	perante	a	família	e	a	
sociedade (VINHAS , 2008).

A	grande	importância	do	mito	familiar	no	processo	terapêutico	está	em	torná-lo	o	
fio	condutor	do	processo,	tornando-o	o		integrador	dos	conjuntos	de	crenças	da	família.	A	Teoria		
Sistêmica  vê o ser humano como um ser integrado a sua família, seus mitos e suas crenças e partir 
deles irá fazer suas escolhas ao longo da vida (TOSIN, 2005).
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Quando	se	fala	em	mitos	familiares,	torna-se	impossível	não	conceituar	o	que	autores	
escreveram	sobre	família	a	fim	de	relacionar	a	história	construída	pela	família	com	as	relações	
que	se	estabelecem	social	e	historicamente	a	partir	de	suas	crenças	e	suas	transformações.

FAMÍLIA  E  SEUS CICLOS 

As	 famílias	 têm	 se	 caracterizado	 por	 apresentar	mudanças	 significativas	 na	 sua	
configuração	e	forma	de	funcionamento.	Pretende-se	apresentar	algumas	mudanças	significativas	
que	vem	ocorrendo	nas	famílias	brasileiras	bem	como	conceituar	o	termo	família	sob	a	ótica	de	
alguns autores. 

Osório	(2002)	cita	em	sua	obra	que	família	não	é	um	conceito	“unívoco”,	que	se	
torna impossível conceituá-la, podendo apenas descrever as várias estruturas assumidas por ela 
através	dos	tempos.	Para	o	autor,	a	família	se	transforma	através	dos	tempos	e	devido	a	estas	
transformações	não	pode	ser	conceituada	de	forma	única	e	estática.

Segundo	Castilho	(2003)	a	família	é	um	sistema	emaranhado	de	relações,	onde	seus	
membros	partilham	um	mesmo	contexto	social	de	pertencimento.	É	um	sistema	que	está	em	
constante	modificação,	seja	por	fatores	internos,	como	o	seu	ciclo	de	vida	ou	externo	devido	às	
interações	sociais	de	seus	membros.	

Afonso	 e	 Filgueiras	 (1996)	 falam	 que	 a	 família	 até	 bem	 pouco	 tempo	 atrás	 era	
entendida	com	um	homem,	uma	mulher	e	seus	filhos	morando	na	mesma	casa,	onde	o	marido	
era	o	provedor	e	a	mulher	ficava	com	os	afazeres	domésticos.	A	família	era	pautada	no	modelo	
patriarcal,	onde	o	pai	era	o	chefe	da	casa	e	era	esperado	que	as	mulheres	se	dedicassem	aos	
cuidados	da	casa	e	dos	filhos.	

	 Nesta	 mesma	 linha	 de	 pensamento,	 Roudinesco	 (2003)	 fala	 que	 a	 família	
“tradicional”	que	se	mantinha	através	do	poder	paterno,	durante	séculos	se	manteve	como	um	
dos	esteios	da	sociedade.	No	final	do	século	XIX,	com	a	emancipação	das	mulheres,	como	se	
viu ao longo do trabalho, esta instituição patriarcal começou a ruir. Famílias até então mantidas 
eminentemente pelos homens, contavam agora também com a contribuição das mulheres. Com 
esta	nova	configuração	econômica,	onde	a	mulher	passou	a	se	posicionar	dentro	e	fora	de	casa,	
as	relações,	de	submissão	e	poder	começaram	a	se	modificar.

Soares	e	Carvalho	(2003)	referem	que	esta	nova	forma	de	configuração	familiar,	em	
que	muitas	vezes	a	mulher	é	o	chefe	da	família,	onde	o	pai	também	fica	com	as	responsabilidades	
sobre	os	filhos	tem	feito	homens	e	mulheres	redefinirem	seus	papéis	dentro	das	famílias.	Alguns	
segmentos da sociedade, principalmente o masculino, vem se preocupando com a perda da 
autoridade	paterna,	mas	o	que	vem	ocorrendo	na	realidade	não	é	a	perda		total	desta	autoridade,	
mas	sim	o	excedente	do	seu	poder,	ou	seja,	o	direito	que	o	homem	tinha	sobre	a	vida	e	a	morte	
de	sua	mulher	e	filhos.	O	medo	de	uma	sociedade	eminentemente	“feminilizada”,	está	longe	
de	acontecer,	haja	vista	que	as	mulheres	vêm	buscando	compartilhar	o	poder	e	as	decisões	da	
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família.
Segundo as autoras acima, a maternidade e a paternidade, muitas vezes estão 

dissociadas	do	casamento,	os	papéis	a	serem	desempenhados	passam	a	ser	de	ordem	familiar,	
não	apenas	conjugal.	O	desempenho	destes	papéis	não	tem	se	dado	sem	conflitos,	este	novo	
comportamento	 familiar	 ainda	 soa	 como	 uma	 “transgressão	 ao	 antigo	 modelo	 social”.	 A	
maternidade continua sendo considerada uma “instituição natural” da mulher, é esperado 
que	toda	mulher	ao	atingir	determinada	idade	case	,tenha	filhos	e	passe	a	zelar	e	cuidar	deles	
deixando	para	segundo	plano	sua	vida	profissional,	seus	sonhos,	objetivos	individuais.

Ponciano	e	Carneiro	(2003)	falam	que	as		relações	que	antes	eram	pautadas	no	medo,	
poder e dominação, hoje em dia se dão através “da comunicação livre e aberta”, se constrói 
através	do	diálogo	e	da	democracia.	Segundo	as	autoras,	nesta	nova	organização	familiar	as	
relações	se	modificaram,	houve	uma	maior	aproximação	entre	pais	e	filhos,	a	“afeição”	tornou-
se	muito	presente	nas	relações	conjugais	e	entre	pais	e	filhos.	

Quando	se	fala	de	família	a	partir	do	olhar	sistêmico	é	preciso	levar	em	conta	os	
ciclos	de	vida	em	que	a	família	se	encontra,	para	que	se	possa		compreender		as	mudanças	que	
ocorrem	no	seu	funcionamento	e	em	seus	membros.	Citaremos	de	forma	sucinta	os	ciclos	de	
vida	da	família,	para	tratar	das	transformações	familiares.

Durval	(1977)	citado	por	Carter	e	Mackgoldrick	(1995)	separam	os	ciclos	familiares	
em	seis	principais:	casamento,	nascimento	dos	filhos,	filhos	adolescentes,	saída	dos	filhos	de	
casa,	aposentadoria	e	morte.	Com	base	nestes	ciclos	familiares,	podemos	entender	de	que	forma	
as	modificações	do	sujeito	interferem	na	família	e	são	influenciados	por	ela.

	Em	seu	ciclo	de	vida	a	família	passa	por	mudanças	e	transformações,	que	ocorrem	
devido	a	pressões	internas	e	externas	e	servem	para	manter	a	coesão	de	seus	membros.	A	família	
através de seus ciclos, passa por momentos onde a transmissão dos conteúdos se dá através das 
gerações	(CARTER&	MACKOLDRICK,	1998).

Não	é	tarefa	fácil	conceituar	a	família,	haja	vista	que	a	configuração	familiar	vem	
sofrendo	mudanças	significativas	nos	últimos	tempos.	Da	Matta	(1987)	e	Carter	e	Macglodrik	(	
1998)		entendem	que	as	famílias	se	movem	através	do	tempo,	e	como	um	grupo	social		contém	
uma	rede	de	relações.	Relação	esta	que	se	dá	inicialmente	dentro	da	família	e	vai	se	estendendo	
para	a	sociedade	como	um	todo,	através	das	relações	de	trabalho,	sociais,	até	se	formar	outra	
família.	

Segundo	Cerveny	(2000)	as	mudanças	tecnológicas,	as	diversas	formas	de	relação	
entre	 os	membros	 da	 família	 estão	modificando	 também	a	 sociedade.	 Segundo	 a	 autora,	 as	
famílias	se	modificam	a		partir	de	acontecimentos,	como	mortes,	nascimentos	e	mudanças	de	
papéis,	seus	membros	sofrem	influência	e	são	influenciados	uns	pelos	outros.

Segundo	 Kramer	 (1985)	 e	 Castilho	 (2003),	 os	 momentos	 de	 tensão	 da	 família	
podem	ocorrer	sob	duas	formas:	na	vertical,	onde	os	conteúdos	são	passados	para	as	próximas	
gerações	e	na	horizontal,	onde	ocorrem	as	transições	evolutivas	da	vida	familiar.	No	mundo	
intergeracional	da	família,		seus	membros	se	constituem	como	sujeitos,	como	seres	sociais	e	
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o	comportamento	de	cada	sujeito	bem	como	a	organização	do	sistema	familiar	só	é	possível	
através	das	suas	relações,	que	ao	se	estabelecerem	delimitam	e	conferem	significado	a	tudo	que	
ocorre no sistema. 

Autores	 como	McGoldrick	 e	 Gerson	 (1985),	 Elkaim	 (1989)	 e	 Cerveny	 	 (2000)		
afirmam	que	as	famílias	repetem	elas	mesmas,	coisas	que	aparecem	em	uma	geração,	podendo	
vir	a	passar	para	a	próxima	geração	de	forma	diferente,	não	importando	o	conteúdo	ou	maneira	
de	 que	 cada	 família	 transmite	 e	 realiza	 seus	 modelos	 familiares.	 Em	 algumas	 famílias	 as	
repetições	ocorrem	exatamente	da	maneira	que	 se	deram	no	passado,	 em	outras	 famílias	 as	
repetições	aparecem	de	maneira	disfarçada,	muitas	vezes	inclusive,	as	famílias	cuidam	e	tentam	
não	fazê-lo.

Segundo	Macedo	(1990),	os	padrões	interacionais	transmitidos	de	uma	geração	a	
outra	são:	“os	tabus,	os	segredos,	os	mitos,	as	expectativas,	os	rótulos”	que	existem	em	todas	as	
famílias.	Estes	padrões	podem	causar	muito	estresse	nas	gerações	seguintes,	haja	vista	que	na	
preocupação	de	manter	o	segredo	ou	modificar	o	padrão,	a	família	muitas	vezes	acaba	realizando	
e repetindo este mesmo padrão.  

Neste	sentido	Imber-Black	(1991)		aponta	que	os	segredos		podem	estar	presentes	
dentro	da	família,	e	podem	mistificar	e	alterar	os	processos	de	comunicação,	formar	triangulações,	
estabelecer alianças, desunião ou rompimentos podendo ainda determinar a intimidade ou 
distanciamento	nas	 relações.	Na	 sua	 grande	maioria,	 os	mitos	 familiares	 são	mantidos	 para	
sustentar	os	segredos	da	família.

Complementando	 Imber-Black,	 Cerveny	 (2004)	 escreve	 que	 é	 através	 da	
comunicação	que	 os	 segredos	 se	 transformam	em	mitos	 e	 vai	 se	 estabelecendo	um	 sistema	
de	 crenças	 onde	 passarão	 a	 ser	 compartilhadas	 e	 transmitidas	 através	 das	 gerações	 dentro	
da	 família.	 	Os	 segredos	 familiares	 tratam	de	ações	e	acontecimentos	vergonhosos,	que	 são	
escondidos	para	preservar	os	membros	da	família,	porém	os	segredos	também	podem	não	estar	
relacionados	com	este	tipo	de	ação	ou	acontecimento	e		neste	caso	sevem	para	diferenciar	um	
grupo	familiar	do	outro.

Segundo	Boszormery-Nagy	(1994),	a	lealdade	familiar	está	pautada	nos	parentescos	
biológicos e hereditários, onde cada membro está sujeito ao cumprimento ou não de suas 
expectativas. Neste sentido os membros podem se comportar de maneira leal em decorrência de 
uma coerção externa, uma necessidade de pertencimento, sentimento de obrigação e ou dívida, 
consciente ou inconsciente.  Quando a lealdade é internalizada, ela passa não somente a ser uma 
característica	familiar,	mas	também	individual.

Pode-se	 concluir,	 portanto,	 ao	 consultar	 os	 autores	 acima	 citados	 que	 a	 família	
moderna	vem	passando	por	uma	série	de	modificações	na	sua	forma	de	relacionamento	e	em	
seu	desenvolvimento.	Valores	antes	arraigados	na	sociedade	e	passados	através	de	gerações	vêm	
perdendo o seu valor, como exemplos pode-se citar o casamento e o divórcio. O casamento, 
antes	visto	como	uma	instituição	indissolúvel	está	cada	vez	mais	sendo	desfeito	e	os	divórcios	
vêm	ocorrendo	de	tal	forma	que	a	sociedade	já	o	institucionalizou	inclusive	juridicamente.	A	
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sociedade	vem	se	adequando	a	novas	formas	de	casamentos	e	recasamentos,	como	os	casamentos	
entre pessoas do mesmo sexo (JABLONSKI, 2004). 

A seguir apresentaremos os tipos de casamento ao longo da história bem como os 
mitos existentes.

CASAMENTO

DIFERENTES TIPOS DE CASAMENTO ATRAVÉS DA HISTÓRIA

Existem	os	mais	diversos	rituais	de	casamento	que	servem	para	selar	a	união	de	
casais.	Na	maioria	das	 sociedades	ocidentais	 ainda	é	 esperado	que	o	 sujeito	 ao	 atingir	uma	
determinada	idade,	se	case	e	tenha	filhos.

Nesta	parte	do	trabalho,	se	fará	um	breve	histórico	sobre	o	casamento	para	que	se	
possa	entender	em	que	medida	estes	aspectos	históricos	influenciaram	e	influenciam	o	casal	e	a	
família	como	um	todo	e,	por	conseguinte,	a	maternidade	e	seus	mitos.

Ricotta	(2002)	em	sua	obra	fala	que	o	casamento	é	um	momento	de	passagem	e	
de	evolução	na	vida	tanto	do	homem	como	da	mulher,	haja	vista	que	tanto	o	homem	como	a	
mulher	passam	a	ter	um	novo	tipo	de	convívio	e	de	obrigações.	Esta	forma	de	relacionamento	
e	este	convívio	com	o	outro,	passam	a	interferir	diretamente	na	foram	de	viver	das	pessoas	que	
vivenciam o casamento.

	A	autora	fala	que	os	hebreus	casavam	muito	jovens,	não	tinham	o	amor	como	fator	
determinante	para	o	casamento	e	o	sexo	tinha	a	finalidade	de	reprodução.	No	que	diz	respeito	
à	mulher	a	virgindade	era	muito	valorizada,	bem	como	a	fidelidade	ao	 longo	do	casamento,		
sendo	a	escolha	do	marido	era	feita	pelo	pai.	No	caso	dos	homens,	a	poligamia	era	aceita	eles	
tinham	o	direito	de	ter	escravas	para	satisfazê-los	sexualmente	e	sexo	no	casamento	tinha	como	
único objetivo a reprodução.

Beauvoir	(1980)	fala	que	na	Pérsia	a	poligamia	dos	homens	era	comum,	a	mulher	
devia obediência absoluta ao marido. O incesto não era proibido e houve muitos casos de 
casamentos entre irmãos. Quando a mulher casava com o consentimento dos pais era considerada 
“esposa	privilegiada”,	quando	a	mulher	se	casava	sem	o	consentimento	dos	pais	não	herdava	
nada	deles	e	só	podia	ser	considerada	“esposa	privilegiada”	quando	seu	primeiro	filho	ficasse	
adulto e consentisse com o casamento.

	Para	os	gregos,	o	casamento	era	arranjado	pelos	pais,	sendo	que	o	noivo	pagava	pela	
noiva.	Era	muito	comum	nesta	época	que	o	pai	da	noiva	promovesse	torneios	a	fim	de	buscar	
um	marido	forte	e	viril.	Os	homens	em	geral	casavam	por	volta	dos	30	anos	e	as	mulheres	em	
torno dos 20, geralmente os noivos se conheciam no dia do casamento. Tinham como objetivo 
principal do casamento a procriação e perpetuação da linhagem. As mulheres por sua vez, 
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viviam	 confinadas	 em	 casa	 desde	 seu	 nascimento,	 não	 estudavam,	 aprendiam	 os	 afazeres	
domésticos,	praticavam	esportes	com	o	fim	de	fortalecimento	físico	para	a	maternidade.	Eram	
consideradas	 sem	 importância	 no	 seio	 familiar	 como	 sujeito,	 as	mulheres	 tinham	 seu	 valor	
atrelados	à	maternidade,	ao	cuidar,	zelar	e	educar	seus	filhos	(BEAUVOIR,	1980).

Para	os	romanos,	o	casamento	era	algo	muito	importante	e	era	incentivado	que	os	
casais	tivessem	mais	de	três	filhos	para	que	sempre	houvesse	mão	de	obra	suficiente	por	conta	
das	conquistas	e	guerras.	Neste	período	o	casamento	era	monogâmico	e	a	idade	para	casar	se	
dava em torno dos 12 anos para as meninas e 16 para os meninos. O homem romano, por conta 
da guerra começa a se ausentar muito de casa e por conta disso as mulheres passam a dirigir os 
negócios	familiares	(RICOTA,	2000).

Van	Gulik	(1971)	citado	por	Foucault	(2003)	conta	que	na	China	“antiga”	o	marido	
era poligâmico. Da mulher era esperada uma total obediência e devoção ao marido. O status 
familiar	de	esposa	exigia	que	ela	tivesse	uma	postura	sexual	onde	o	marido	tinha	total	poder	
sobre	ela.	Da	esposa	era	esperado	que	gerasse	filho	homem	para	serem	os	herdeiros	da	família,	
caso	 esta	mulher	 não	 conseguisse	 gerar	 este	 filho,	 perdia	 o	 seu	 valor	 perante	 o	marido	 e	 a	
sociedade. 

Entre	 os	 séculos	 XV	 e	 XVII,	 começa	 a	 ocorrer	 modificações	 no	 casamento,	
a mulher passa a ser vista com uma pessoa, possuidora de desejos e anseios. Aos casais é 
permitido	expressar	seus	sentimentos,	e	eles	começam	a	ser	mais	felizes	nas	relações	conjugais	
(CARNEIRO, 1998).

No	que	se	refere	ao	sexo,	as	esposas	continuam	tendo	status	social	de	subordinação.	
Toda	a	prática	sexual	deve	ficar	restrita	ao	casamento,	 tendo	como	parceiro	exclusivo	o	seu	
marido	e	a	ele	deve	dar	herdeiros.	O	adultério	feminino	é	visto	como	falta	grave	e	a	mulher	que	
o	cometer	pode	sofrer	sansões	que	desde	a	proibição	de	aparecer	em	público,	até	a	expulsão	da	
casa	e	do	convívio	com	os	filhos	(FOUCAULT,	2003).

Foucault	(2003)	fala	que	o	sexo	está	muito	relacionado	com	a	distribuição	dos	papéis	
sociais. Numa sociedade onde os homens são os detentores do poder político, econômico, social 
e	no	âmbito	familiar	tem	total	domínio	sobre	as	mulheres	e	os	filhos,	a	infidelidade	masculina	e	
o	sexo	fora	do	casamento	são	amplamente	aceitos,	afinal	os	homens	são	considerados	“homens	
livres”. Das mulheres espera-se um comportamento recatado e de submissão. “As cortesãs, nós 
as temos para o prazer; as concubinas, para os cuidados de todo dia; as esposas para ter uma 
descendência	legítima	e	uma	fiel	guardiã	do	lar”	(FOUCAULT,	2003,	p.129).

Roudinesco	 (2003)	 aponta	 que	 no	 século	 XIX,	 surgem	 modificações	 bem	
expressivas	nas	crenças,	valores	e	costumes	sociais	nas	mulheres,	que	refletem	sensivelmente	
nos	casamentos.	As	mulheres	passam	a	trabalhar	fora	e	ganhar	seu	próprio	salário,	esta	saída	
de	casa	proporcionou	a	muitas	mulheres	a	possibilidade	de	encerrar	casamentos	infelizes	e	sem	
amor,	haja	vista	a	independência	financeira	conquistada	pelo	trabalho	fora	de	casa.

Segundo	a	autora	acima,	no	século	XX,	as	escolhas	feitas	pelos	homens	e	mulheres	
para	 o	 casamento	 foram	 ampliadas	 e	 com	base	 nestas	 escolhas	 próprias,	 o	 compromisso,	 a	
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responsabilidade a preocupação com o bem estar do outro passou a ser maior. A procriação 
deixou	 de	 ser	 finalidade	 única	 para	 o	 casamento,	 surgindo	 inclusive	 à	 possibilidade	 de	
casamentos	sem	filhos.	Neste	período	a	emancipação	feminina	trouxe	muitos	benefícios	para	a	
mulher,	que	levou	para	dentro	do	casamento	possibilidades	de	relacionamentos	que	foram	mais	
igualitárias entre os sexos.

	Para	Carneiro	(1998)	os	casamentos	da	atualidade	enfatizam	autonomia	e	satisfação	
entre	os	cônjuges,	mas	por	outro	lado	prezam	a	individualidade	e	autonomia	enquanto	sujeito	
da	relação.	Sendo	assim	o	casal	se	confronta	todo	o	tempo	com	a	difícil	tarefa	de	conciliar	a	
individualidade	com	a	conjugalidade,	afinal	se	por	um	lado	existem	os	ideais	individuais,	por	
outro existe a vontade da conjugalidade, os desejos e projetos comum de um casal.

Singly	(1993)	citado	por	Carneiro	(1998),	ressalta	que	as	características	individuais,	
fazem	com	que	a	relação	conjugal	se	mantenha	enquanto	forem	prazerosas	e	benéficas	para	os	
cônjuges.	Numa	sociedade	onde	se	valoriza	o	“eu”,	enquanto	indivíduo	autônomo,	muitas	vezes	
numa	relação	conjugal,	assim	como	na	família	cria-se	contradições	internas,	pois	é	preciso	ser	
“um sendo dois”.

Giddens	 (1992)	 em	sua	obra,	 fala	que	as	 transformações	da	 sociedade	ocidental	
fizeram	surgir	questões	relacionadas	ao	amor	conjugal,	tanto	homens	como	mulheres	passaram	
a	querer	dar	e	receber	afeto.	Para	o	autor,	o	“amor	romântico”	era	eminentemente	feminino,	ao	
homem cabia virilidade, a mulher o romantismo, neste novo contexto, começam a surgir novas 
concepções	de	relacionamentos,	onde	as	mulheres	esperam	dos	homens	carinho,	compreensão	
e	cooperação.	Na	contemporaneidade	os	homens	passaram	por	transformações	que	afetaram	o	
casamento	e	sua	relação	não	só	com	as	mulheres,	mas	também	com	todo	o	resto	da	família,	pois	
com a emancipação da mulher, vieram também as exigências na conjugalidade. As mulheres 
passaram a exigir direito e deveres iguais também no casamento, à responsabilidade de dar 
e	receber	afeto,	que	antes	eram	só	delas,	passou	a	ser	tanto	da	mulher	quanto	do	homem,	os	
cuidados	dos	pais	para	com	os	filhos,	também	passou	a	ser	exigido.

Segundo Feinstein e Kripper (1992), o homem moderno não tem consciência do 
mito	que	vive	em	seu	interior.	O	mito	impulsiona	o	sujeito	de	uma	forma	dinâmica		às	escolhas	
que	ele	faz,		estruturando	a	consciência,		apontando	para	a	direção	que	se	torna	seu	caminho,	
relacionando	com	o	passado,	presente	e	futuro,	bem	como	a	identidade	e	o	propósito	de	sua	
vida.	Em	relação	ao	mito	da	maternidade,	ao	mesmo	tempo	que	as	mulheres	passam	a	exigir	que	
os	homens	sejam	mais	participativos	na	criação	e	educação	dos	filhos,	em	muitos	casamentos	
ainda		é	esperado	que	as	mulheres	assumam	este	papel	de	cuidadora.		

Por	 conta	 destas	 transformações	 e	 desta	 dualidade	 de	 desejos,	 surgem	 algumas	
consequências	que	este	novo	 ideal	de	conjugalidade	acaba	por	 fazer	 suscitar.	Os	 indivíduos	
passam	 a	 funcionar	 quase	 que	 como	uma	 fonte	 de	 afeto	 e	 satisfação	 do	 outro,	 cria-se	 uma	
grande	 expectativa	 em	 relação	 ao	 outro,	 o	 que	 acaba	 por	 acarretar	 uma	 grande	 exigência	
consigo	mesmo,	provocando	muitas	vezes	tensão	e	conflito	na	relação,	que	pode	vir	ocasionar	
uma	separação	e	uma	reestruturação	familiar	e	redefinição	de	papéis	dos	pais	(ARIÈS;	BEJIN,	
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1985).

 SIGNIFICADO DO CASAMENTO 
 
A	seguir	veremos	alguns	autores	falarem	sobre	os	objetivos	e	significados	que	o	

casamento	tem	para	o	indivíduo	e	para	a	sociedade.	Homens	e	mulheres	tendem	a	dar	significados	
diferentes	para	o	casamento,	o	que	pode	ter	influenciado	o	desenvolvimento	de	mitos	em	torno	
da maternidade.

Osório	(2002)	fala	que,	quando	um	casal	opta	por	se	casar,	são	dois	sujeitos	com	
desejos,	percepções	de	mundo,	projetos	de	vida	diferentes,	que	a	partir	do	casamento	passam	
a dividir todos estes sentimentos e construir uma história conjugal em conjunto. “Uma relação 
conjugal	sustenta-se	nesse	tripé:	atração	sexual,	desejos	de	gerar	filhos	e	laços	do	bem	querer”.	

Carter	e	Mackgoldrick	(1995)	e	Osório	(2002),	falam	que,	quando	um	casal	opta	
por	se	casar,	são	dois	sujeitos	com	desejos,	percepções	de	mundo,	projetos	de	vida	diferentes,	
que	a	partir	do	casamento	passam	a	dividir	 todos	estes	sentimentos	e	construir	uma	história	
conjugal	em	conjunto.		Para	os	autores,	as	mulheres	esperam	que	o	casamento	traga	uma	maior	
aproximação	e	 intimidade	entre	o	casal,	 já	o	homem	depois	que	casa,	 tende	a	passar	menos	
tempo	com	a	esposa	do	que	na	época	de	namoro.	A	diferença	de	percepção	dos	homens	e	das	
mulheres	em	relação	ao	casamento	costuma	se	estender	também	para	o	âmbito	familiar	no	que	
se	refere	à	educação	e	cuidados	com	os	filhos.

Segundo	os	autores	acima,	as	mulheres	a	partir	desta	nova	configuração	conjugal,	
onde possuem mais liberdade de expressar sentimentos, desejos e anseios, muitas vezes, 
esperam	que	os	homens	sejam	mais	participativos	nas	tarefas	domésticas	e	cuidados	com	os	
filhos,	 	 já	alguns	homens,	esperam	que	todas	estas	tarefas	fiquem	a	cargo	das	mulheres	para	
que	eles	possam	se	dedicar	integralmente	a	carreira,	como	viram	seus	pais	fazerem	e	suas	mães	
ficarem	em	casa.

Valle	e	Osório	(2004),	 falam	que	nas	gerações	passadas,	para	um	casamento	dar	
certo	era	preciso	que	o	marido	fosse	o	provedor	da	casa	e	a	mulher	uma	“eficiente“	dona	de	
casa.	Nos	dias	de	hoje,	com	os	movimentos	feministas	e	com	a	entrada	da	mulher	no	mercado	
de	 trabalho,	 espera-se	 que	 o	 casamento	 traga	 satisfação	 na	 relação	 conjugal,	 e	 que	 tanto	 o	
marido	como	a	mulher	respeite	as	diferenças	e	particularidades	de	cada	um.	O	reconhecimento	
do outro também é importante para a manutenção do casamento.

Neste	sentido,	Carneiro	(1998),	e	Giddens	(1992)	se	referem	ao	casamento	como	
uma	união	onde	homens	e	mulheres	estejam	satisfeitos.	Em	suas	obras	 falam	que	no	 início	
dos	tempos	o	casamento	tinha	como	objetivo	unir	duas	famílias	para	que	seus	filhos	casassem,	
tivessem	filhos	e	perpetuasse	a	linhagem.	Atualmente	o	casamento	tem	como	objetivo	trazer	
felicidade	para	duas	pessoas	que	se	escolheram,	nesta	nova	visão	a	conjugalidade só se mantém 
se	o	homem	e	a	mulher	se	sentirem	satisfeitos	na	relação.		
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Como	se	pode	observar	é	consenso	entre	os	autores	que	na	atualidade	a	maioria	das	
pessoas	permanecem	juntas	buscando	satisfação	e	felicidade	nas	relações	conjugais.	Percebe-se	
que	esta	busca	pela	felicidade	muitas	vezes	esbarra	nos	mitos	familiares	que	cada	um	traz	para	
dentro do casamento.

A seguir mostrar-se-á como se construiu o mito da maternidade. 

A CONSTRUÇÃO  DO MITO DA MATERNIDADE

OS MITOS E AS RELAÇÕES DE GÊNERO 

Com	o	 intuito	 de	 entender	melhor	 a	mulher,	 o	 papel	 que	 ela	 vem	exercendo	na	
sociedade	e	todas	as	modificações	que	estão	ocorrendo,	torna-se	importante	voltar	um	pouco	
no tempo.

	Como	se	viu	anteriormente,	desde	o	início	da	humanidade	tanto	a	mulher	quanto	
o	 homem	 tiveram	 lugares	 específicos	 na	 sociedade,	 da	mulher	 esperava-se	 que	 ela	 casasse,	
procriasse	e	cuidasse	da	casa	e	dos	filhos,	enquanto	do	homem	se	esperava	força,	virilidade	e	
prosperidade. As mulheres seguiam primeiramente as ordens do pai e depois passavam a seguir 
as ordens do marido.

Beauvoir (1980) em sua obra nos remete à “Idade da Pedra”, onde a terra pertencia 
a	todos	os	membros	do	clã,	o	homem	caçava,	pescava	e	defendia	seu	espaço,	a	mulher	cuidava	
do	 jardim,	da	 casa	 e	dos	filhos.	Nesta	divisão	de	 tarefas,	 já	havia	uma	divisão	de	 classes	 a	
partir	do	 sexo,	porém	preponderava	à	 igualdade	 social,	haja	vista	que	o	 trabalho	doméstico	
incluía	a	fabricação	de	utensílios,	tecelagens	e	cuidados	com	o	jardim.	Todas	estas	tarefas	eram	
reconhecidas e de extrema importância econômica para a manutenção dos clãs.

 Avançando na história, já no século XVI o homem passou a recorrer a outros 
homens	para	fazer	o	serviço	pesado,	como	desbravar	matas	e	tornar	o	solo	produtivo.	O	homem	
torna-se “senhor dos escravos e da terra, o homem torna-se também proprietário da mulher” 
(BEAUVOIR,	1991,	p.74).	Para	Beauvoir,	este	foi	o	início	da	hierarquização	entre	homens	e	
mulheres.	O	homem	passa	a	preponderar	na	sociedade,	haja	vista	que	a	sua	figura	se	remete	a	
produtividade	e	prosperidade,	enquanto	que	a	mulher	é	vista	como	um	anexo	social,	pois	seu	
confinamento	dentro	de	casa	e	seu	trabalho	doméstico	são	vistos	como	insignificantes.	

Corroborando	 com	 Beauvoir	 (1991),	 no	 que	 se	 refere	 ao	 significado	 social	 da	
mulher,	 Jablonski	 (1998)	 em	 sua	 obra	 procura	 mapear	 o	 lugar	 que	 a	 mulher	 ocupava	 em	
algumas	civilizações.	Os	autores	destacam	que	este	lugar	se	constituía	através	da	subordinação	
e subjugação, era perpetuado pela relação de poder entre os homens em relação às mulheres. A 
mulher	ateniense	era	proibida	de	sair	de	casa	ou	estudar,	a	mulher	japonesa	foi	considerada	de	
segunda	classe,	tendo	sempre	suas	necessidades	vinculadas	aos	homens,	às	mulheres	africanas	
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eram mutiladas sexualmente com a aceitação de todos, as islamitas tinham como característica 
principal	na	sociedade	a	insignificância,	as	hindus	eram	sacrificadas	quando	o	marido	morria	
por	perder	sua	serventia,	as	americanas	na	época	da	colonização	eram	vistas	como	inferiores	e	
as brasileiras no período colonial, não tinham oportunidades de estudar.

Para	Jablonski	 (1998),	esta	posição	que	a	mulher	ocupou	há	pouco	 tempo	atrás,	
de	uma	quase	escravidão	e	subordinação	total	ao	homem,	foi	um	reflexo	da	culpa	que	lhe	foi	
conferida	pela	religião.	

A	partir	da	culpa	que	lhe	foi	imputada	na	civilização	cristã	ocidental	pela	expulsão	do	
paraíso, a mulher até pouco tempo veio pagando caro por isso, com uma imagem ligada 
a	fraquezas	intrínsecas	de	caráter,	inferioridade	e	supostamente	pouca	capacidade	para	
resistir	a	tentações	de	qualquer	natureza.	(JABLONSKI,	1998,	p.149).

Segundo	o	autor,	a	mulher	tem	sofrido	influências	sociais,	econômicas	e	religiosas	
ao	longo	dos	séculos,	tais	influências	acabam	por	contribuir	com	a	imagem	muitas	vezes	imposta	
às	mulheres,	de	inferioridade	e	incapacidade.	Este	lugar	que	a	mulher	vem	ocupando	durante	
todo	este	tempo,	em	muitas	sociedades	está	se	modificando,	porém	em	outras,	este	papel	de	“ser	
inferior”	ainda	está	muito	arraigado.

Para Feinstein e Kripper (1992) os mitos exercem	grande	efeito	sobre	os	sentimentos,	
pensamentos	 e	 atitudes,	 e	 são	 influenciados	 pelas	 experiências	 pessoais,	 sociais	 e	 familiares	 de	
cada individuo. Através dos mitos, as mulheres interpretam o passado, compreendem o presente 
e	encontram	explicações	para	o	futuro.	Neste	sentido,	surgem	questões	de	identidade	(“quem	sou	
eu”),	de	direção	(“para	onde	vou”)	e	de	propósito	de	vida	(“porque	estou	aqui”)	em	relação	ao	lugar	
que	ela	está	na	família.

A INFLUÊNCIA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NO PAPEL DA MULHER  

Foi	no	século	XIX	que	surgiram	os	primeiros	movimentos	 feministas	e	algumas	
transformações	 sociais	 começaram	 a	 ocorrer,	 apareciam	 às	 primeiras	 críticas	 ao	 modelo	
“essencialista”	 da	 diferença	 sexual,	 à	 dominação	 masculina	 e	 ao	 lugar	 que	 a	 mulher	
ocupava.	Contudo,	foi	com	o	 término	da	Segunda	Guerra	Mundial,	quando	a	mulher	entrou	
progressivamente no mercado de trabalho em decorrência do crescimento econômico do pós-
guerra	que	a	relação	da	mulher	com	a	sociedade	começou	a	se	modificar.	(ARÁN,	2003).

Para	a	mesma	autora,	a	entrada	da	mulher	no	mercado	de	trabalho	não	modificou	
por	completo	o	contexto	social	patriarcal	que	dominava	a	sociedade,	haja	visto	que	o	trabalho	
feminino	 era	 considerado	 tanto	 pelos	 homens	 como	 pelas	mulheres	 como	 uma	 necessidade	
econômica.	O	 soldo	provindo	das	mulheres	 era	 considerado	o	 salário	 secundário,	 que	 tinha	
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como	objetivo	principal	“ajudar”	nas	despesas	da	casa,	enquanto	que	o	principal	salário	era	o	
dos	homens	e	dele	dependia	a	maioria	das	despesas	da	família.

Nuernberg	 (2004)	 reafirma	esta	posição	de	 superioridade	de	gênero	no	mercado	
de	 trabalho	quando	explica	que	ainda	na	metade	do	século	XX,	utilizava-se	o	sexismo	para	
justificar	a	presença	majoritária	de	homens	nos	cargos	de	maior	importância,	responsabilidade	
e	status	social.	Ao	final	da	segunda	guerra,	o	mercado	de	trabalho	precisou	absorver	mão	de	
obra	feminina,	na	sua	grande	maioria	transformada	em	operárias,	devido	a	esse	fato,	foi	criada	
a	ideologia	pautada	no	apelo	das	ações	maternas,	na	qual	a	mãe	não	poderia	ficar	o	dia	todo	
fora	de	casa.	“A	saúde	mental	da	criança	depende	da	presença	materna	[...]”	(NUERNBERG,	
2004, p.216). 

A	identidade	de	gênero	passa	a	introduzir	socialmente	uma	diferença	entre	os	sexos,	
presente	 em	 todas	 as	 sociedades.	Utiliza-se	 a	 definição	 de	Scott	 (1990)	 sobre	 gênero	 como	
relações	estabelecidas	a	partir	da	percepção	social	que	se	faz	das	diferenças	biológicas	entre	os	
sexos.	A	autora	afirma	que,	a	palavra	gênero	é	uma	forma	de	se	organizar	socialmente	a	relação	
entre	os	sexos,	atribuindo	assim	o	uso	do	termo	masculino	e	feminino.

Em	outra	obra,	Scott	 (2005)	 fala	que	as	 relações	de	gênero	vão	muito	além	das	
diferenças	entre	os	sexos	e	da	biologia	reprodutiva,	estas	relações	são	compreendidas	a	partir	
do	contexto	social	onde	se	está	inserido,	sendo	que	estas	relações	podem	acontecer		no	âmbito	
da dominação, do poder ou da igualdade.

No	que	se	 refere	à	 igualdade,	Scott	 (2005)	atenta	para	o	exemplo	da	Revolução	
Francesa,	na	qual	a	igualdade	foi	anunciada	como	uma	ordem	geral,	uma	promessa	de	que	todas	
as	pessoas	seriam	consideradas	iguais	no	que	se	referia	a	política,	economia	e	a	justiça.	Porém,	
o	que	se	viu	foi	a	cidadania	ser	exercida	apenas	por	aqueles	que	detinham	as	propriedades,	ou	
seja,	os	homens	do	poder.	Os	escravos	ficaram	de	fora	por	pertencerem	a	alguém	e	as	mulheres	
como mantinham uma relação de dependência com os maridos, continuariam neste lugar de 
inferioridade	social,	a	elas	era	dado	o	poder	de	cuidar	dos	filhos	e	da	casa.	Mulheres	e	escravos	
seriam representados por “seus donos”. 

Desta	forma,	Scott	(2005)	entende	que	ter	igualdade	não	é	o	mesmo	que	ser	igual.	
As	relações	de	gênero	por	mais	que	tentem	tratar	homens	e	mulheres	como	iguais,	esbarram	em	
uma	esfera	social	que	muitas	vezes	perpetua	a	diferença	entre	masculino	e	feminino.

Bourdieu	 (1999)	 complementa	 Scott	 (	 2005)	 ao	 afirmar	 que,	 esta	 percepção	 do	
homem	 e	 da	mulher	 é	 pautada	 em	 questões	 classificatórias	 que	 contrapõem	 o	masculino	 e	
feminino,	sendo	que	esta	oposição	de	gênero	está	relacionada	a	questões	como	forte	e	fraco,	
grande	e	pequeno,	dominante	e	dominado,	e	estas	contraposições	ocorrem	de	forma	hierárquica,	
ficando	o	masculino	 como	o	pólo	 superior.	O	autor	 entende	que	 esta	 relação	de	oposição	 e	
hierarquia	é	historicamente	constituída.
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A divisão entre os sexos parece estar na ordem das coisas (...) ela está presente, 
ao mesmo tempo, em estado objetivado (...) em todo o mundo social, e em estado 
incorporado,	nos	corpos	e	nos	hábitos	dos	agentes,	 funcionando	como	sistemas	de	
esquemas	de	percepção,	de	pensamento	e	de	ação.	(BOURDIEU,	1999,	p.	17).	

Estas	diferenças	e	semelhanças	sociais	que	existem	entre	o	homem	e	a	mulher	estão	
sendo	cada	vez	mais	questionadas	pela	sociedade,	no	âmbito	político	as	mulheres	 já	podem	
votar	e	serem	votadas,	no	campo	profissional	se	destacam	progressivamente	e	seus	salários	já	
se	igualam	e	algumas	vezes	ultrapassam	os	dos	homens.	Pode-se	observar	que	a	mulher	vem	
conquistando	espaços	e	buscando	igualdade	(SWAIN,	2001).

Segundo	 Spindolal	 e	 Santos	 (2003),	 as	 relações	 de	 gênero	 são	 pautadas	 em	
categorias e estas estão presentes em toda sociedade, tornando-se possível compreender não 
somente	a	posição	que	a	mulher	ocupa	na	sociedade,	mas	todas	as	tentativas	de	modificar	este	
lugar	e	as	dificuldades	em	redefinir	seu	papel	neste	novo	contexto	social.	Para	estas	autoras,	a	
diferença	entre	os	sexos	não	se	dá	apenas	no	sentido	biológico,	mas	principalmente	no	social,	
nas	relações	que	perpetuam	de	desigualdade	e	poder	entre	homens	e	mulheres.

Neste	 sentido,	 as	 autoras	 entendem	 que	 a	 vida	 profissional	 das	 mulheres	 	 da	
atualidade	que	são	mães,	tende	a	ter	uma	conotação	diferenciada	das	dos	homens	que	são	pais.	
Ainda	espera-se	que	a	mulher	crie	condições	para	produzir	em	seu	trabalho	e	ao	mesmo	tempo	
se	responsabilize	pelos	cuidados	de	seu	filho.	(SPINDOLAL;	SANTOS,	2003).

Fonseca	(2006),	fala	que	as	mães	de	baixa	renda	costumam	utilizar	o	subterfúgio	da	
circulação	de	crianças	para	dar	uma	melhor	condição	para	seus	filhos,	seja	porque	trabalham	ou	
por	não	terem	condições	de	criá-los.	Para	esta	autora,	circulação	de	crianças	significa	cuidar	ou	
“criar”	crianças,	função	que	pode	ser	executada	por	parentes	(avó,	tia,	irmãos...)	ou	vizinhas,	
amigas,	 enquanto	 as	mães	 de	 classes	mais	 altas,	 apesar	 de	 utilizarem	muitas	 vezes	 a	 ajuda	
de	parentes,	não	experenciam	com	esta	mesma	conotação	de	 transferir	os	cuidados	dados	à	
criança,	para	outra	família.	

Muitas	 vezes	 a	 mãe	 biológica	 abre	 mão	 da	 criação	 de	 seu	 filho	 por	 inúmeros	
fatores,	que	vão	desde	o	social	e	econômico	(falta	de	condições	financeiras,	perda	de	emprego),	
à	 desestruturação	 familiar	 (gravidez	 na	 adolescência,	 separação,	 violência),	 com	 isso	 a	
representação social da maternidade passa a ser outra. Neste sentido, a representação social 
acerca	da	maternidade	pode	se	modificar	e	variar	em	decorrência	da	época	e	do	contexto	no	qual	
está sendo vivenciada. (TRINDADE; ENUMO, 2002).

CONCEITUAÇÃO DA MATERNIDADE

A	conceituação	da	maternidade	 por	 tanto,	 	 não	 é	 uma	 tarefa	 fácil,	 porém	 	 pode	
ser	entendida	como	uma	relação	entre	mãe	e	filho	onde	estão	incluídos	aspectos	sociológicos,	
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fisiológicos	e	afetivos.	Aspectos	que	iniciam	na	concepção	do	filho	e	se	estende	por	todo	o	seu	
desenvolvimento.	A	forma	como	esta	relação	se	dá,	varia	de	mulher	para	mulher,	de	cultura	
para	cultura,	podendo	também	ser	influenciado	pela	classe	social	onde	mãe	e	filho	estiverem	
inseridos. (FREITAS, 2002). 

É	 inegável	 que	 a	 inserção	 da	 mulher	 no	 mercado	 de	 trabalho	 trouxe	 muitas	
transformações	nas	relações	conjugais.	Percebe-se	um	aumento	gradativo	do	envolvimento	dos	
homens	nos	afazeres	domésticos,	pois	como	a	mulher	passou	a	ficar	fora	de	casa	mais	tempo,	
os	homens	começaram	a	assumir	algumas	tarefas	antes	tidas	como	femininas,	como	o	cuidado	
com	os	filhos	e	afazeres	domésticos	(AZEVEDO;	ARRAIS,	2006).

Para	as	autoras	acima	citadas,	a	sociedade	apesar	destas	transformações,	vê	na	mãe	
o	maior	parâmetro	no	que	se	refere	à	educação	e	cuidados	com	os	filhos,	principalmente	os	
pequenos.	Na	família	moderna,	mesmo	que	o	pai	esteja	mais	presente	em	casa	e	a	mãe	esteja	
saindo	para	trabalhar,	é	da	mãe	ainda	a	maior	responsabilidade	em	relação	à	casa	e	os	filhos.

A	mulher	é	“condicionada”	desde	a	sua	infância	a	se	preparar	para	ser	mãe,	através	
de bonecas, brincadeiras de casinha, todo o seu condicionamento é voltado para a maternidade. 
Toda	esta	visão	acerca	da	maternidade	agrega	muitos	mitos	e	expectativas	que	acompanham	
desde	a	gestação	da	mulher	até	a	criação	de	seus	filhos.	(GRISCI,	1994).

Segundo	a	autora	referida,	a	sociedade	patriarcal	se	aproveita	destas	representações	
sociais	que	as	pessoas	têm	da	maternidade,	como	um	instrumento	de	controle	sobre	as	funções	
sexuais	e	reprodutivas	das	mulheres.	A	impossibilidade	de	planejamento	familiar	por	boa	parte	
das mulheres é um exemplo claro desta dominação.

A mulher, principalmente de baixa renda, geralmente não possui controle sobre seu 
corpo	ou	sobre	suas	gestações.		O	marido	acaba	sentindo-se	dono	do	seu	corpo,	fazendo	uso	
dele	da	forma	que	deseja	e	em	relação	ao	controle	sobre	suas	gestações,	pela	falta		de	acesso	à	
educação	e	à	saúde,	torna-se	impossível	ter	acesso	a	qualquer	método	anticonceptivo.	Para	esta	
mulher,	a	maternidade	não	é	uma	escolha	pessoal,	ela	perpassa	por	questões	socioeconômicas,	
que	acabam	por	prevalecer.

Foi	no	transcorrer	da	história,	no	final	do	século	XVIII	que	a	identidade	feminina	veio	
se	 constituindo	através	da	maternidade.	A	 seqüência	menina-mulher-casamento-maternidade	
foi	institucionalizada	e	naturalizada	na	maioria	das	sociedades.	(GRISCI,	1994).

Badinter	(1985)	fala	que	o	amor	materno	existiu	ao	longo	dos	tempos,	mas	a	partir	
do século XVIII, houve uma exaltação em relação ao amor materno, sendo este instituído como 
um	valor	social	e	natural	das	mulheres.	Surge	a	associação	do	“amor”	com	o	“materno”,	que	
institucionaliza	 a	mulher	 como	mãe.	 	A	maternidade	 passa	 adquirir	 outro	 sentido,	 além	 de	
cuidar	do	filho,	coube	a	mulher	também	assegurar	sua	educação,	pois	a	sociedade	lhe	atribui	
estas	funções	e	institui	como	sendo	da	“natureza”	da	mãe,	estes	deveres.

Braga	 e	Amazonas	 (2005)	 complementam	 esta	 idéia,	 quando	 falam	que	 a	 partir	
destas	novas	atribuições	da	mãe	dentro	do	grupo	familiar,	a	mulher	passou	a	ter	um	novo	lugar	
não	somente	na	família,	mas	perante	a	sociedade.	Este	lugar	que	a	mulher	passou	a	ocupar	veio	
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atrelado	ao	modelo	de	boa	mãe,	onde	os	filhos	eram	sua	maior	virtude.
Segundo	as	autoras	acima,	no	final	do	século	XIX,	a	mulher	aceitou	o	papel	de	boa	

mãe	que	a	sociedade	lhe	atribuía,	sendo	agora	mãe	em	tempo	integral,	responsável	pela	família.	
Neste	período,	começaram	as	“provas	de	amor”	que	a	mãe	tinha	responsabilidade	em	dar,	como	
a	amamentação,	o	cuidado	com	os	filhos,	 a	presença	em	 tempo	 integral,	 a	mulher	passou	a	
ser vista como “mãe-mulher” e o amor materno estava no seu esplendor. Esta dedicação veio 
contrapor	a	indiferença	materna,	presentes	até	os	séculos	XVI.	

É	importante	ressaltar,	que	a	indiferença	materna	existente	até	o	século	XVI,	não	se	
dava	pela	falta	de	amor	da	mãe	com	o	filho,	mas	para	evitar	um	grande	sofrimento	da	mãe	em	
caso	de	morte	do	filho.	Sabe-se	que	neste	período,	a	taxa	de	mortalidade	dos	bebês	era	elevada,	
devido	às	condições	de	higiene	e	pela	falta	de	estrutura	na	área	médica.	(ARIÈS,	1975).

Para	Kude	(1994)	com	o	advento	do	feminismo	e	todas	as	transformações	decorrentes	
dele,	foi	no	final	do	século	XX	que	as	mulheres	começaram	a	não	aceitar	mais	a	definição	de	
maternidade	como	“natureza	feminina”.	O	mito	do	amor	materno	foi	sendo	entendido	como	
um	produto	da	transformação	social,		um	sentimento	adquirido	e	incorporado	pela	sociedade.

Porém,	 apesar	 de	 estarmos	 num	 contexto	 histórico	 de	 evoluções,	 no	 qual	muita	
mudança	vem	ocorrendo,	como	o	divórcio,	 a	 inseminação	artificial,	 a	 legalização	do	aborto	
em alguns países, o ser mãe, ainda é visto como o maior acontecimento na vida da maioria das 
mulheres. A maternidade é vista como um atributo inerente à vontade das mulheres. (KUDE, 
1994).

O	amor	materno	não	é	um	sentimento	inato,	ele	não	faz	parte	intrínseca	da	natureza	
feminina:	é	um	sentimento	que	se	desenvolve	ao	sabor	das	variações	sócio-econômicas,	
e	pode	existir	ou	não,	dependendo	da	época	e	das	circunstâncias	materiais	que	vivem	
as mães. (BADINTER, 1985, p.1).

Segundo Dimenstein (1997), compreender a maternidade sem levar em conta 
os	 jogos	das	 tensões	 sociais,	bem	como	as	 representações	sociais	vigentes	na	sociedade	em	
determinada	época	ou	classe	social,	é	admitir	que	esta	experiência	se	constitui	fora	da	esfera	
social.	É	preciso	entender	a	maternidade	como	expressão	humana,	que	se	constitui	a	partir	das	
relações	sociais	concretas.

Ainda	segundo	Dimenstein	(1997),	a	maternidade	é	um	laço	que	une	mãe	e	filhos	
por	uma	construção	social	e	não	uma	predisposição	genética,	que	independe	do	tempo	e	lugar	
que	 se	 está	 inserido.	 É	 possível	 então	 entender	 que	 as	 diferentes	 práticas	 da	 maternidade	
estiveram	ligadas	à	condição	feminina	vigente	e	o	lugar	que	a	mulher	ocupava	na	sociedade.	A	
maternidade	e	suas	diversas	faces,	geralmente	estiveram	atreladas	às	relações	familiares,	que	
se	davam	através	das	formas	de	conjugalidade	ao	valor	dado	a	mulher	e	a	criança,	bem	como	a	
representação social da mulher, seu corpo e sua sexualidade. 
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Sabe-se	 que	 ainda	 hoje	 as	 representações	 sociais	 da	 maternidade	 estão	 muito	
atreladas	ao	cuidado,	educação	e	alimentação	do	filho,	 sendo	estas	 tarefas	percebidas	quase	
como	de	exclusiva	responsabilidade	das	mães.	Romper	com	esta	forma	de	papel	social	adquirido	
ao	longo	dos	séculos	não	tem	sido	tarefa	fácil	para	as	mulheres.	(DIMENSTEIN,	1997).

É	fundamental	dar	visibilidade	à	figura	materna	no	grupo	familiar	para	mostrar	que	as	
relações	da	mulher	(mãe)	com	a	família	não	são	mero	resultado	da	biologia,	mas	são,	
intrinsecamente,	vínculos	sociais,	que	mesclam	valores,	representações	e	práticas	em	
uma rede de sociabilidade. (DIMENSTEIN, 1997, p.337).

As	 mudanças	 sociais	 que	 vêm	 ocorrendo,	 mais	 especificamente	 no	 campo	 da	
“contracepção”, vêm possibilitando às mulheres uma opção de escolha da maternidade. Junto 
com esta possibilidade de escolha, criou-se um dilema de “ser ou não ser mãe”, apesar de todas 
as	possibilidades	e	transformações	sociais	que	vêm	ocorrendo,	a	maternidade	continua	sendo	
um	elemento	muito	forte	na	nossa	sociedade	e	está	atrelada	a	identidade	feminina,	ainda	muito	
representada através da maternidade. (SCAVONE, 2001)

Para Scavone (2001), os motivos da escolha da maternidade estão ligados a vários 
fatores,	que	vão	desde	o	biológico	até	o	social,	como	a	vontade	de	dar	continuidade	a	família,	
a	 necessidade	 de	 valorização	 e	 reconhecimento	 social,	 amor	 que	 se	 tem	 pelas	 crianças	 e	 a	
reprodução de um modelo social.

Percebe-se	a	chegada	de	uma	nova	mulher,	mas	que	ainda	vive	sob	“o	manto”	das	
velhas	representações	sociais,	no	qual	são	cobradas	e	comparadas	com	o	velho	modelo	de	mãe	
idealizada.	Esta	mulher	que	muitas	vezes	não	deseja	seguir	os	passos	de	sua	mãe,	suas	avós,	
quer	traçar	seu	próprio	caminho,	que	pode	incluir	a	maternidade,	mas	que	não	dependem	mais	
dela	para	se	constituírem	enquanto	sujeitos.	(AZEVEDO;	ARRAIS,	2006).

Segundo	as	autoras,	nesta	tentativa	de	achar	seu	próprio	espaço,	as	mães	enfrentam	
uma	 série	 de	 temores,	 dúvidas,	 angústias	 e	 culpas	 ao	 não	 se	 encaixarem	 mais	 no	 perfil	
das	“antigas”	mães	e	ao	mesmo	 tempo	não	saberem	ao	certo	qual	é	o	 seu	 lugar	nesta	nova	
configuração	familiar.	Nos	casos	de	separação,	as	mulheres	sentem-se	ameaçadas	duplamente,	
primeiro por não terem mais um companheiro para dividir as responsabilidades e segundo por 
acharem	que	ao	sair	de	casa	para	trabalhar,	deixarão	de	ser	uma	boa	mãe	e	poderão	perder	a	
guarda	de	seus	filhos.

Em	uma	pesquisa	 feita	por	 (Vinhas,	2008),	 foram	entrevistadas	quatro	mulheres	
que	não	ficaram	com	a	guarda	dos	filhos	e	procurou-se	mapear	as	dimensões	da	maternidade	
para	estas	mulheres.	A	pesquisa	evidenciou	que	para	estas	mulheres		o	exercício	da	maternidade	
está	 relacionado	com	o	ato	de	cuidar,	no	qual	alimentar,	 fazer	adormecer,	 levar	e	buscar	na	
escola	devem	ser	tarefas	das	mães.	Para	estas	mulheres,	o	cuidado	com	os	filhos	é	uma	função	
que	deve	ser	exercida	pelas	mães	e	são	as	próprias	que	precisam	desempenhar	esta	função	de	
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cuidadora, para serem reconhecidas socialmente como boas mães.
Constantemente	se	instaura	a	culpa,	por	estar	negligenciando	os	cuidados	dos	filhos	

e	da	casa.	Devido	a	isso,	a	mulher	se	sente	desamparada	por	esta	sociedade	que	a	impulsiona	
para o mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo lhe cobra dedicação exclusiva para com seus 
filhos	(VINHAS,	2008).

A	seguir,	o	trecho	extraído	da	fala	de	uma	das	entrevistadas	sobre	o	entendimento	
acerca da maternidade.

“A gente fazia tudo junto, eu levava na escola, pegava, passeava com ela e ainda 
trabalhava”.

Assim, para esta mulher, o exercício da maternidade e das responsabilidades para com 
os	filhos	pauta-se	nas	relações	de	gênero,	nas	quais	determinadas	funções	e	responsabilidades	
são das mães, das mulheres. Mesmo tendo seus maridos em casa, e trabalhando como elas, para 
as	duas	entrevistadas,	a	função	do	cuidado	maior	em	relação	aos	filhos	eram	delas.

Observou-se	 através	 da	pesquisa	 a	 existência	 de	 uma	 cobrança	 social	 e	 familiar	
acerca do exercício maternidade.  As mulheres ao longo da entrevista relataram como era 
difícil	conciliar	o	trabalho,	com	afazeres	doméstico	e	cuidado	com	os	filhos.	Este	outro	relato	
demonstra	 o	 quanto	 a	 sociedade	 gera	 uma	 expectativa	 grande	 em	 relação	 às	 mulheres,	 ao	
exercício da maternidade.

“A gente fazia tudo junto, eu levava na escola, pegava, passeava com ela e ainda 
trabalhava, cuidava da casa, do marido, mesmo ele estando em casa, estas coisas todas eram 
minha responsabilidade”.

Esta	concepção	sobre	a	maternidade	reforça	o	mito	de	que	há	um	entendimento	dos	
processos sociais em relação à maternidade como algo “natural”,  inato da mulher. A mulher 
nasce	determinada	para	cuidar	dos	filhos		(BANDINTER,	1985;	ROUDINESCO	2003).

A partir dos dados sócio-históricos apontados anteriormente, sobre concepção de 
família,	 casamento	 e	maternidade,	pôde-se	 entender	 	 o	porquê	de	 se	 esperar	 sempre	que	 as	
mulheres	exerçam	uma	função	mais	cuidadora	que	os	homens.	

CONSIDERAÇÕES  FINAIS

Esta	 pesquisa	 teve	 como	 objetivo	 caracterizar	 os	 principais	 mitos	 acerca	 da	
maternidade ao longo da história. 

	De	uma	maneira	geral,	pode-se	afirmar	que	a	o	mito	sobre	a	maternidade	está	muito	
relacionado	com	a	responsabilidade	pelo	cuidado	dos	filhos,	função	esta	que	continua	sendo	
da	mulher.	Verifica-se	também		que	a	visão	social	acerca	das	mulheres	está	muito	atrelada	à	
maternidade.	Durante	muito	tempo	não	existia	diferenciação	entre	o	papel	de	mulher	e	mãe.	
Nos	dias	de	hoje	a	mulher	vem	conquistando	um	papel	importante	no	mercado	de	trabalho,	na	
família,	 buscando	 igualdade	 de	 direitos,	 liberdade	 sexual,	 fazendo	 conquistas	 significativas,	
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porém	a	crença		de		que	a	mulher	só	torna-se	completa	depois	que	é	mãe,	ainda	está	em	voga	
na nossa sociedade.   

As	mulheres	sempre	desempenharam	um	papel	central	nas	famílias,	cabia	a	elas	
o	cuidado	da	casa,	dos	filhos.	Essa	noção	da	mulher	como	aquela	que	desempenha	um	papel	
central	na	família	é	pautada	na	crença		de	que	somente	a	mulher	é	capaz	de	exercer	cuidados	
para	com	os	filhos,	da	família,	da	relação	conjugal.

Este	legado	que	as	mulheres	vêm	recebendo	e	do	qual	se	apropriaram,	ao	longo	do	
tempo,	gera-lhe		a		responsabilidade		de	estreitar	as	relações	familiares,	as	relações	entre	pais	e	
filhos	e	os	vínculos	sociais.	Esta	tarefa	que	elas	desempenham	com	ternura	e	aconchego	pode	
ser	atribuído	a	um	mito	que	lhe	foi	transmitido,	através	de	gerações,	sobre	a	maternidade.	

Outro	ponto	significativo	nesta	pesquisa	foi	o	fato	de	que	apesar	das	novas	formas	
com	que	as	famílias	estão	se	estruturando,	em	que	a	mulher	cada	vez	mais	se	lança	no	mercado	
de	 trabalho,	 ainda	 espera-se	 que	 o	 homem	 seja	 provedor,	 ou	 seja,	 o	 que	 fornece	 recursos	
financeiros	para	assegurar	à	mulher	e	filhos	as	condições	para	que	esta	exerça	o	que	é	seu	dever	
e	direito,	ser	cuidadora	da	família	e	do	lar.

Esta lógica relacional acerca dos papéis exercidos por homens e mulheres dentro 
da	 família	ainda	perdura,	 reforçando	então	a	premissa	de	que	desde	muito	cedo	as	meninas	
aprendem através de brincadeiras ensinadas por suas mães, avós, como devem cuidar de um 
bebê	da	casa	enquanto	os	meninos	aprendem	com	seus	pais	e	avôs	a	importância	de	ter	uma	
profissão.

Esta	 multiplicidade	 de	 fatores	 que	 compõem	 o	 mito	 da	 maternidade	 acaba	 por	
causar	nas	mulheres	uma	série	de	conflitos,	como	se	viu	ao	longo	deste	trabalho,	seja	porque	
ela	optou	por	não	ter	filhos,	ou	por	não	criá-los,	ou	ainda	por	querer,	apesar	de	ter	filhos,	investir	
na	sua	carreira	profissional,	deixando	a	maternidade	em	segundo	plano.	

É	 possível	 inferir	 que	 estes	 conflitos	 são	 decorrentes	 do	 contexto	 sociocultural,	
na	qual	 a	mulher	está	 inserida,	bem	como	as	crenças	e	valores	 familiares	que	 são	passados	
através	das	gerações.	Muitas	vezes	esta	força	do	mito	que	envolve	a	maternidade	é	maior	do	
que	a	 satisfação	de	 ter	um	filho,	o	desejo	de	ampliar	a	 família,	pois	a	maternidade	 torna-se	
um imperativo para as mulheres serem reconhecidas e sentirem-se pertencentes a determinado 
grupo. 

	Esta	condição	da	maternidade	atua	como	uma	espécie	de	talismã,	um	amuleto	que	
protege	e	garante	um	espaço	às	mulheres,	tanto	no	espaço		público	quanto	no	privado,	que	deve	
ser	respeitado	por	todos,	numa	espécie	de	exercício	adequado	da	tarefa,	no	sentido	de	cumprir		
com	aquilo	que	é	esperado	através	dos	modelos	sociais	“ideais”,	pautados	nos	paradigmas	da	
mulher/mãe cuidadora. 

A	maternidade	passa	a	qualificar	a	mulher,	em	especial,	no	que	se	refere	às	possíveis	
comparações	com	o	sexo	oposto.	Assegura-lhes	uma	condição	de	superioridade	que	jamais	será	
experenciada pelos homens.

Dessa	forma,	através	da	presente	pesquisa	pôde-se	constatar	que	apesar	de	se	falar	
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muito	na	atualidade	acerca	das	 relações	de	gênero	como	se	viu	ao	 longo	do	 trabalho,	ainda	
perdura	no	imaginário	social	e	da	própria	mulher,	o	paradigma	clássico	da	família	patriarcal,	
da	mulher-mãe	e	do	homem-provedor,	que	acabam	por		influenciar	a	forma	como	os	sujeitos	
se	relacionam	entre	si	e	com	o	mundo	e	interferem	no	projeto	de	vida	de	cada	um,	nas	suas	
escolhas,	dentre	elas	a	de	ter	ou	não	filhos.	

O	nascimento	de	um	filho	sob	uma	perspectiva	psicológica	representa	uma	mudança	
significativa	no	ciclo	de	vida	familiar,	sendo	necessário	preparar-se	para	tal.	A	partir	dos	resultados	
obtidos	através	da	presente	pesquisa,	pode-se	perceber	que	a	teoria	relacional	sistêmica	pode	
mediar	a	família	nessa	preparação,	realizando	ajustes	na	comunicação,	 trabalhando	questões	
relacionadas aos mitos acerca da maternidade e paternas.

Neste	 sentido,	 para	 que	 se	 possa	 reconhecer	 o	 valor	 do	mito	 familiar	 enquanto	
instrumento	de	investigação	e	intervenção,	o	terapeuta	relacional	deve	partir	da	rede	de	relações	
e	do	funcionamento	da	família,	investigando	seus	mitos,	regras	e	valores,	bem	como	a	forma	
como	os	mesmos	foram	transmitidos	de	uma	geração	a	outra.	A	grande	importância	do	mito	
familiar	 no	 processo	 terapêutico	 está	 em	 torná-lo	 o	 fio	 condutor	 do	 processo,	 tornando-o	 o		
integrador	dos	conjuntos	de	crenças	da	família.

  O psicólogo pode também auxiliar homens, mulheres na minimização de possíveis 
ansiedades	que	possam	surgir	decorrentes	das	mudanças	dos	ciclos	vitais	dentro	das	famílias.	
Por	fim,	pode-se	também	instrumentalizar	estes	sujeitos	para	a	futura	educação	de	seus	filhos	
e	quem	sabe	nas	 rupturas	de	alguns	mitos	 familiares	que	possam	vier	 a	prejudicar	 e	 causar	
sofrimento	a	gerações	futuras.
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“PRINCESA AGORA É DO TIPO FIONA”: DISCURSOS SOBRE A 
REPRESENTAÇÃO DA MULHER CONTEMPORÂNEA EM MÚSICAS DO 

SERTANEJO UNIVERSITÁRIO E PAGODE

Adriano Schlösser1

RESUMO
Ao	longo	da	história	da	humanidade,	o	papel	da	mulher	possuiu	significados	diversos,	desde	devoção	e	inspiração	
até	hostilidade	e	repúdio.	No	cenário	musical,	a	figura	feminina	também	trouxe	diferentes	enunciados,	de	acordo	
com	os	valores	de	cada	período.	As	letras	musicais	trazem	visões	de	mundo	de	seu	respectivo	período,	construindo	
assim	 um	 imaginário	 social	 composto	 por	 valores,	 sentidos	 e	 representações	 sobre	 diversos	 fenômenos	 do	
cotidiano,	que	circulam	pela	sociedade	e	dá	significado	a	realidade.	A	presente	pesquisa	teve	por	objetivo	analisar	
os discursos sobre a representação da mulher contemporânea nas letras de dois estilos musicais do cenário nacional: 
o sertanejo universitário e o pagode. Foram selecionadas vinte letras musicais, dez de cada gênero musical, para 
compor o corpus de análise. Para a análise dos resultados, recorreu-se à análise de conteúdo temática, proposta por 
Bardin,	dando	origem	a	quatro	categorias:	autonomia,	beleza	física,	relações	de	gênero	e	práticas	sociais.	Por	meio	
da	análise	das	letras,	foi	evidenciada	nos	discursos	uma	identidade	feminina	centralizada	na	liberdade	e	autonomia	
da	mulher	nas	diversas	esferas	de	sua	vida,	bem	como	detentora	de	um	corpo	belo	e	de	comportamentos	sensuais.	
Observou-se	a	estreita	relação	entre	a	 identidade	feminina	valorizada	na	atualidade	e	o	estilo	de	mulher	que	o	
homem	deseja	para	relacionar-se	afetivamente:	independente,	fonte	de	admiração	e	desejo,	fisicamente	atraente	e	
sexualmente	livre.	Contudo,	apresenta-se	também	uma	coisificação	da	mulher,	no	qual	o	homem	ainda	mantém	o	
papel de dominador.

Palavras-chave: Mulher. Música. Relacionamento Interpessoal. Análise de Conteúdo.

ABSTRACT
In	the	course	of	history	from	humanity,	the	participation	from	woman	has	significance	diverse,	since	devotion	and	
inspiration,	until	hostility	and	separation.	In	the	music	scene,	the	feminine	figure	also	brought	different	statements	
in	accordance	with	the	values	of	each	period.	The	lyrics	bring	worldviews	of	the	respective	period,	thus	building	
an	 imaginary	 social	 consists	 of	 values,	meanings	 and	 representations	 of	 various	 phenomena	 of	 everyday	 life,	
circulating	 throughout	society	and	gives	meaning	to	reality.	This	study	aimed	to	analyze	 the	discourses	on	 the	
representation	of	women	in	contemporary	letters	with	two	musical	styles	on	the	national	scene:	the	countryman	
university	and	pagoda.	We	selected	twenty	lyrics,	ten	of	each	musical	genre,	to	compose	the	corpus	analysis.	To	
analyze	the	results,	we	resorted	to	thematic	content	analysis	proposed	by	Bardin,	giving	rise	to	four	categories:	
autonomy,	physical	beauty,	gender	relations	and	social	practices.	Through	the	analysis	of	the	letters,	was	observed	
in	the	feminine	identity	discourses	centered	on	freedom	and	autonomy	of	women	in	various	spheres	of	life	as	well	
as	having	a	beautiful	body	and	sexy	behavior.We	observed	a	close	relationship	between	the	female	identity	valued	
nowadays	and	style	of	woman	a	man	wants	to	relate	emotionally	as	independent	source	of	admiration	and	desire,	
physically	attractive	and	sexually	free.	However,	it	has	also	become	a	objectification	of	women,	in	which	man	still	
retains	the	role	of	dominator.

Keywords: Woman.		Music.	Interpersonal	Relationship.	Analysis	of	Contents.	

1  Psicólogo. Mestrando em Psicologia pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia pela Universidade Federal 
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Revista Caminhos, Online “Humanidades”, Rio do Sul, a.5 (n. 11), p. 181-196, abr./jun. 2014.182

INTRODUÇÃO

“Conto	de	fadas	que	começa	na	balada,	historinha	pra	maiores	de	uma	princesa	que	
tem pegada”. Este trecho, de uma música do grupo de pagode Inimigos da HP, pode representar 
o	papel	da	mulher	num	conto	de	fadas	do	século	XXI?	Ou	será	que	deveria	iniciar	com:	“Era 
uma	 vez,	 uma	 sociedade	 patriarcal	 na	 qual	 as	 mulheres	 tinham	 um	 espaço	 quase	 nulo,	 de	
subordinação	aos	homens”	(CASSEP-BORGES,	2007,	p.	240).	A	figura	da	personagem	fictícia	
Fiona	–	princesa	que	se	tornou	uma	ogra	no	desenho	animado	Shrek,	parece	configurar-se	como	
um	novo	modelo	feminino	contemporâneo.

A	figura	 da	mulher	 sempre	 fora	 cercada	 por	 contradições.	De	figura	 angelical	 a	
possuidora	de	poderes	demoníacos,	produtora	de	vida	e	causadora	de	morte,	as	representações	
da mulher na sociedade são justapostas em suas identidades (SANTOS e EUGÊNIO, 2012; 
DELUMEAU,	1989),	gerando	interpretações	de	gênero	e	papel	social.	

Com	 principal	 função	 de	 reprodução	 da	 espécie,	 a	 mulher	 da	 antiguidade	 foi	
subjugada	a	dominação	masculina,	a	partir	das	definições	de	papéis	que	foram	se	estabelecendo,	
no	qual	a	caça	e	proteção	pertenceram	aos	homens,	e	o	cuidado	para	com	a	prole	e	auxílio ao 
cultivo	das	plantações	com as mulheres. Neste período surgem as sociedades patriarcais, na 
qual	a	mulher	passa	a	“pertencer”	ao	homem.	

Neste	pensamento	patriarcal,	 a	figura	masculina	é	vista	como	alguém	agressivo, 
forte,	objetivo	e	seguro;	enquanto	a	mulher	apresenta	as	características	afetivas,	como	carinho,	
ingenuidade, passividade e sensibilidade, juntamente com estereótipos de instintiva, perigosa 
e instável.

Esta dualidade de papéis atribuída aos gêneros positivam e negativam o indivíduo em 
sua	relação	com	a	sociedade.		A	identidade	feminina	foi	negativando-se,	gerando	no	imaginário	
social	interpretações	que	construíram	e	fundamentaram	a	exclusão	e	sujeição	da	mulher.	Mais	
do	que	isso:	naturalizou-se	sua	condição,	tornando	uma	construção,	um	fator	essencialmente	
natural, biológico e esperado. 

Em	nome	dos	 “bons	 costumes”	 e	 da	 “moral	 familiar”,	 alguns	 teóricos	 atacaram	
diretamente	o	avanço	dos	valores	femininos	e	de	seus	debates,	tal	como	Bachofen,	em	sua	obra	
intitulada “O matriarcado: Pesquisas acerca da ginecocracia de natureza religiosa e jurídica 
no mundo antigo”, publicada	em	1861	(LE	RIDER,	1992),	no	qual	ataca,	dentre	outros	assuntos,	
a	“feminilização	da	cultura”.	Segundo	tal	autor,	“O	progresso	da	sensualidade	corresponde	em	
toda	parte	à	dissolução	das	organizações	políticas	e	à	decadência	da	vida	pública”	(apud	LE	
RIDER, 1992, pp.179).

Mesmo	em	face	deste	progresso,	diversos	valores	e	crenças	 imputadas	à	mulher	
ainda	permeiam	a	sociedade,	bem	como	os	modos	de	compreender	tal	questão.		No	início	da	
década	de	80,	foi	publicado	no	Brasil	uma	adaptação	do	“Bem	Sex-Role	Inventory”,	sendo	esta	
uma medida de masculinidade /feminilidade e de papéis de gênero. Nele, mulher é apresentada 
pelos	seguintes	adjetivos:	delicada,	dependente,	emotivo,	fiel,	dócil,	sensível,	submissa,	vaidosa	
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e tolerante (OLIVEIRA, 1983). 
Ante	 a	 liberalização	 dos	 costumes,	 a	 diversificação	 da	 vida	 social	 e	 cultural,	 a	

emergência de novas práticas de lazer e de novos espaços de sociabilidade, como os bares, 
restaurantes,	cafés-concertos,	teatros,	cinemas,	onde	mulheres	e	homens	passavam	a	desfrutar	
de um convívio mais intenso, desde o início do século XX, inúmeras vozes levantaram-
se	 amedrontadas,	 apontando	 para	 a	 “dissolução	 dos	 costumes”,	 supondo	 ser	 uma	 forma	 de	
desagregação	social.	Os	debates	sobre	a	definição	das	esferas	sexuais,	a	ameaça	de	perda	de	
virilidade	da	civilização,	o	avanço	dos	valores	femininos	na	cultura	acirraram	as	controvérsias	
entre os estudiosos.

Com	 efeito,	 como	 recurso	 de	 propagação	 de	 valores,	 crenças,	 normas	 sociais	 e	
comportamentos,	o	fenômeno	da	música	possui	vital	importância	para	a	sociedade.	A	música	
pode	ser	analisada	como	uma	forma	de	linguagem	reflexivo-afetiva	(MAHEIRIE,	2003),	haja	
vista	que	esta	expressa	o	pensamento	afetivo	dos	sujeitos	de	determinado	grupo	em	um	período	
histórico	específico.	Logo,	a	linguagem	que	provém	das	letras	possui	uma	significação	especial,	
que	 necessita	 de	 análise,	 podendo	 variar	 segundo	 o	 contexto	 de	 inserção	 dos	 indivíduos	
(SCHLÖSSER, 2011).

Diversos	estudos	nacionais	buscaram	analisar	letras	musicais	com	ênfase	na	figura	
da	mulher,	 de	 diferentes	 gêneros	musicais	 ou	 períodos	 históricos.	 No	 estudo	 realizado	 por	
Amorim	(2009)	sobre	a	mulher	e	o	samba,	buscando	discutir	as	representações	do	feminino	na	
música	brasileira	entre	1920	ao	final	do	século	XX,	constatou-se	que	as	principais	temáticas	
apresentadas	foram	violência	e	submissão.	A	mulher	é	retratada	por	uma	perspectiva	do	controle	
masculino,	no	qual	se	justifica	a	violência	contra	a	mulher	–	perigosa	e	provocadora	-,	visando	
mantê-la	em	seu	lugar	e	manter	a	ordem	social.	Além	disso,	a	figura	feminina	é	associada	à	
violência	como	objeto	sexual,	ao	ser	cantado	o	gosto	feminino	pela	agressão	como	fonte	de	
prazer,	e	a	submissão	é	apresentada	sob	a	forma	de	adjetivos	valorizados	na	mulher:	servidora,	
obediente,	compreensiva,	afetiva,	cuidadosa,	silenciosa	e	que	não	reclama.	

Por	 sua	 vez,	 Matsunaga	 (2009)	 buscou	 identificar	 as	 representações	 sociais	 da	
mulher	no	movimento	Hip	Hop,	verificando	que	a	figura	da	mulher	ocupa	os	papéis	sociais	
de	mãe	e	namorada,	sendo	valorizada	por	ser	batalhadora	e	sensual,	e	condenada	quando	vista	
como	objeto	sexual,	ao	ser	vulgar.		No	estudo	de	Santos	(2012)	sobre	a	mulher	no	funk,	esta	
é	reconhecida	por	sua	autonomia	sexual	e	erótica,	no	qual	domina	através	de	sua	sexualidade,	
sendo	que	ela	quem	escolhe	seus	parceiros,	autonomia	outrora	impensável	para	o	sexo	feminino.	
Para	Amorim	(2009),	a	representação	da	mulher	no	funk	gira	em	torno	de	sua	independência	
e	sexualidade,	no	qual	os	adjetivos	estereotipados	de	“cachorra”	e	“gostosa”		lhes	demarcam	
como	representações	sociais	de	seus	corpos	e	comportamentos.	Contudo,	a	figura	masculina	
no	funk	também	é	impositiva,	ao	dominar	e	impor	seus	desejos	à	mulher,	que	irá	satisfazê-los.

Num estudo pioneiro do tema, realizado por Travaglia (1987) sobre o discurso em 
músicas	sertanejas,	o	autor	comenta	que	não	encontrou	a	perspectiva	feminina	em	seu	corpus,	
pois	foram	os	homens	que	escreveram	e	cantaram	suas	músicas	até	então.	Neste	caso,	apenas	



Revista Caminhos, Online “Humanidades”, Rio do Sul, a.5 (n. 11), p. 181-196, abr./jun. 2014.184

a	perspectiva	do	homem	era	evidenciada:	seus	sentimentos,	emoções	e	comportamentos	para	
com	a	mulher,	gerando	assim	representações	unilaterais	em	relação	à	mulher.	Nelas,	o	homem	é	
apresentado	como	infeliz	e	sofredor	pelo	amor	não	correspondido,	e	mulher	detém	superioridade	
sobre o homem acerca do amor. Contudo, o poder masculino ainda se apresenta no direito de 
castigar	ou	expulsar	a	mulher	quando	esta	lhe	é	desonesta;	enquanto	implora	perdão	quando	
este	erra,	na	esperança	de	que	a	bondade	feminina	o	perdoe.	

As	 letras	musicais	 adentram	 nas	 dimensões	 da	 afetividade	 e	 do	 comportamento	
humano	ao	expressam	sentimentos,	emoções,	pensamentos,	atitudes	e	valores	que	passam	a	dar	
sentido	às	ações	do	cotidiano.	Para	tanto,	necessita-se	avaliar	como	os	atributos	que	compõema	
música	popular	se	apresentam	no	cotidiano	das	pessoas,	passando	assim	a	formar	suas	ideias,	
posturas, estilos de comportamento e linguagem, alterando assim o modo de conhecer e avaliar 
o	Mundo,	 e	 agir	 frente	 a	 ele	 (HINKEL	e	MAHEIRIE,	2007).	Para	Medina	 (1973)	 as	 letras	
musicais atuam como meio de transmissão de valores, bem como dão uma identidade coletiva 
ao corpo social.

Dentre	estes	fenômenos,	a	representação	da	mulher	se	faz	presente	em	grande	parte	
das	 letras	musicais,	 trazendo	 consigo	 diversas	 formas	 de	 ser	 apresentada	 aos	 ouvintes.	 	As	
representações	não	param	de	acontecer,	apenas	se	alteram.	Busca-se	aqui	analisar	as	letras	de	
algumas músicas dos estilos musicais “sertanejo universitário” e “pagode”, a partir da segunda 
década	do	século	XXI,	no	qual	possuem	a	mulher	como	foco.

MÉTODO

A	presente	pesquisa	caracteriza-se	por	sua	natureza	documental	e	exploratória,	de	
abordagem	qualitativa,	 uma	vez	que	 envolve	documentos	que	não	passaram	por	 tratamento	
analítico,	além	de	almejar	identificar	dados	factuais	nos	documentos,	a	partir	de	questões	de	
interesse	do	pesquisador	 (SÁ-SILVA, ALMEIDA e GUINDANI, 2009). Foram avaliadas as 
obras musicais dos seguintes cantores e grupos: Exaltasamba (L3); Sorriso Maroto (L13 e L17); 
Thiaguinho	(L2);	Inimigos	da	HP	(L1,	L7	e	L15);	Israel	Novaes	(L8);	João	Lucas	&	Marcelo	
(L6);	Gusttavo	Lima	(L11	e	L16);	Diego	&	Gabriel	(L5);	Michel	Teló	(L14);	Rony	&	Rangel	
(L12);	Gabriel	Gava	(L10);	Munhoz	&	Mariano	(L9)	e	Zé	Ricardo	&	Tiago	(L4),	em	que	suas	
letras trouxessem discursos sobre a mulher.

Após	a	primeira	avaliação,	 foram	selecionadas	vinte	músicas	para	a	análise,	dez	
de	cada	estilo	musical,	considerando	que	estas	conseguiam	representar,	de	forma	substancial,	
os	sentidos,	valores,	crenças,	normas	sociais	e	comportamentos	sobre	a	figura	da	mulher,	bem	
como	sobre	o	corpo	 feminino,	que	 são	partilhados	 socialmente.	A	escolha	destes	cantores	e	
letras	deveu-se	à	fama	que	os	mesmos	possuem	no	cenário	nacional,	enquanto	hits	mais	ouvidos	
por este gênero musical. 

O	método	utilizado	para	 a	 interpretação	dos	dados	 foi	o	de	 análise	de	 conteúdo	
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temática, proposta por Bardin (2002), que	ocorre	através	do	desmembramento	de	 textos	em	
unidades,	destacando	diferentes	núcleos	de	sentido	que	formam	a	comunicação,	para	depois	
serem reagrupados em categorias ou temas. Ademais, permite a leitura e interpretação de 
conteúdos	de	diferentes	tipos	de	documentos,	deixando	apreender	diversos	fenômenos	da	vida	
social	apresentados	pela	linguagem	cultural	e	suas	significações	dos	indivíduos	envolvidos	na	
pesquisa.	

As	 letras	das	músicas	selecionadas	foram	transcritas	para	a	análise,	que,	por	sua	
vez,	foram	organizados	em	categorias	temáticas	definidas	a posteriori. As categorias de análise 
da	pesquisa	foram	chamadas	da	seguinte	forma:	autonomia;	beleza	física;	relações	de	gênero	e	
práticas sociais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tendo	 em	 vista	 que	 a	 produção	musical	 consegue,	 através	 de	 suas	 letras,	 tanto	
construir	 quanto	 refletir	 o	 imaginário	 social,	 elas	 não	 são	 simplesmente	 um	 amontoado	 de	
letras	e	rimas	inocentes,	mas	apontam	sentidos,	valores	e	estereótipos	que	se	apresentam	nas	
relações	 interpessoais.	De	acordo	com	Ferreira	(1992,	p.	17),	o	 imaginário	social	é	definido	
como	sendo	“(...)	um	conjunto	coordenado	de	representações,	com	uma	estrutura	de	sentidos,	
de	significados	que	circulam	entre	seus	membros,	mediante	diversas	 formas	de	 linguagem”.	
É	nesta	perspectiva	que	o	imaginário	social	se	apresenta	na	sociedade	em	diferentes	esferas,	
desde	a	política	e	educação	quanto	no	entretenimento	e	demais	formas	de	manifestações	de	arte	
(ORLANDI, 1990).

É	neste	cenário	que	se	colhem	algumas	representações	da	mulher	contemporânea	
nas	letras	de	música.	Sempre	relacionada	à	dimensão	identitária,	as	canções	apresentadas	tratam,	
de	diferentes	formas,	de	uma	idealização	feminina.	Ora	sedutora,	independente,	irresistível	e	
sensual por natureza; ora inatingível, pura, sensível e servil, a mulher opera, em todos os casos, 
em	favor	das	necessidades	afetivo-sexuais	do	homem,	conforme	se	verifica	nas	categorias	a	
seguir.

AUTONOMIA

Desde	 a	 Idade	 Antiga	 à	 Idade	 Média,	 mulheres	 foram	 punidas,	 perseguidas,	
subjulgadas,	menosprezadas	e	até	queimadas,	acusadas	de	bruxaria,	possessão	e	histeria,	bem	
como	expropriadas	dos	seus	direitos	e	conhecimentos.	Posteriormente,	a	figura	da	mulher	como	
“dona	de	casa”	a	 tornou	refém	de	seu	lar,	no	qual	as	 imputações	sociais	agregadas	aos	seus	
supostos	afazeres	a	impediramde	avançar	na	hierarquia	social.		Além	disso,	uma	vez	que	este	
seria seu trabalho	 “natural”,	 sem	 valor	 financeiro,	 esta	 atividade	 apenas	 apresenta-se	 como	
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continuidade	 de	 seu	 papel	 como	 reprodutora,	 enquanto	 o	 homem	 é	 o	 produtor,	 aquele	 que	
produz	e	mantém	o	sustento	familiar.

A partir da revolução industrial no século XVIII, a mulher é incorporada ao mundo 
do trabalho. Porém, é vista como mão de obra barata, e sua nova atividade deveria somar-se 
às	 suas	 “obrigações	 familiares”,	 o	que	 lhe	 acarretava	uma	dupla	 jornada	de	 trabalho.	Neste	
cenário	se	iniciam	as	manifestações	femininas	por	melhores	condições	trabalhistas.	No	século	
XIX,	intensificam-se	esta	bandeira,	por	igualdade	de	jornada	de	trabalho,	melhor	remuneração,	
direito ao voto, ensino, bem como os demais direitos trabalhistas. 

Com a entrada do século XX, os movimentos das mulheres para conseguir seus 
direitos	passam	a	ser	intitulado	“feminismo”,	e	as	participantes	eram	mal	vistas	pela	população,	
sendo-lhes atrelada estereótipos como “mal amadas”, “encalhadas”, “lésbicas”, “histéricas”, 
dentre outros pejorativos (RAGO, 2001). Este movimento, iniciado no século XVIII e continuado 
até	a	contemporaneidade,	vem	questionamento	continuamente	o	modelo	de	vida	social,	gerando	
assim novos paradigmas culturais e sexuais, bem como discutindo as necessidades da mulher, 
questões	de	gênero,	violência,	abrindo	novas	perspectivas	e	fomentando	a	valorização	do	papel	
da	mulher	na	construção	da	sociedade.	É	neste	aspecto	que	as	letras	musicais	trazem	um	novo	
perfil	da	mulher	do	século	XXI.

“Ela	 é	 descolada,	 inteligente,	 usa	 piercing,	 É	 independente,	 tatuada,	 é	 diferente	
demais/	Sempre	toda	fashion,	tá	na	moda/	Quando	chega	para	a	roda,	vai	passando	e	
nem olha pra trás” (L1)

“Linda	guria,	que	botou	fogo	na	pista/	Victoria’sSecret	no	corpo,	aroma	de	baunilha/	
Vodka com Red Bull, bebe com suas amigas/ Bolsa Louis Vuitton, Já viu a picadilha” 
(L2)

“Ela	curte	um	funk,ela	é	de	balada,	ela	gosta	da	Night,	ela	é	de	beber/Da	um	rolé	junto	
com as amigas, e só volta pra casa ao amanhecer/ Vive a vida tão intensamente/ Não 
vejo maldade é só curtição” (L3)

As	mulheres	 apresentadas	 nas	 canções	 apresentam	 uma	 perspectiva	 outrora	 não	
vista:	autonomia,	seja	ela	financeira,	intelectual	ou	afetiva.	Suas	escolhas	são	independentes,	
possuindo liberdade de pensamento e ação. De acordo com Bordieu (2010), estes discursos 
passam a gerar processos de incorporação das identidades dos indivíduos, criando uma 
consciência	de	si	que	congregam	também	dados	sociais	que	fundamentam	seu	reconhecimento	
social.   

Contudo,	 esta	 autonomia	 feminina	 retrata,	 para	 além	 de	 uma	 autonomia	 de	
personalidade, a econômica. A relação entre autonomia e econômica presentes na identidade 
da	mulher	contemporânea	revela	o	estágio	em	que	a	sociedade	se	encontra,	ao	utilizar-se	da	
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economia	como	forma	de	transmitir	seus	valores	e	ideologias.	Como	consequência,	surge	um	
“ser	homem”	e	“ser	mulher”	estereotipado,	nos	quais	a	despreocupação	com	a	opinião	alheia,	
sexualidade	beirando	a	ninfomaníaca	 e	 comportamentos	 festivos	que	visam	 trazer	 a	mulher	
uma	personalidade	autônoma	passam	a	não	refletir,	de	fato,	uma	real	autonomia	feminina.	

BELEZA FÍSICA

Da	filosofia,	perpassando	pelas	artes	e	adentrando	nos	domínios	da	ciência,	a	beleza	
é	refletida,	admirada	e	estudada	há	séculos,	chegando	a	ser	apontada	como	sendo	composta	por	
partes	 iguais	de	 carne	e	 imaginação	 (ETCOFF,	1999).	No	campo	científico,	 as	perspectivas	
ora	complementam-se,	ora	divergem,	devido	à	experiência	subjetiva	que	faz	interlocução	com	
fatores	extrínsecos	e	intrínsecos	que	influenciam	na	percepção	de	beleza.	

Enquanto	 Ferreira	 (2004)	 define-a	 como	 um	 atributo	 inerente	 ao	 corpo,	
complementado	por	Andrieu	(2006)	como	sendo	uma	qualidade	advinda	de	um	indivíduo	ou	
sociedade	para	com	um	corpo	que	agrade	a	um	grupo,	que	passa	a	reproduzi-lo,	a	perspectiva	
evolucionista compreende a beleza como um propósito reprodutivo: o belo como recurso para 
atrair parceiros para a cópula e reprodução (BATTEN, 1995).

Para	Sones	(2004),	o	conceito	de	beleza	relaciona	à	forma	que	a	atração	entre	seres	
humanos	influencia	o	modo	como	as	pessoas	percebem	e	pensam	sobre	umas	as	outras.	Para	
tal	autor,	a	beleza	tende	a	fazer	com	que	as	pessoas	sintam-se	interessadas	umas	pelas	outras,	
levando-as a serem consideradas mais sociáveis e inteligentes, associando-as ao moralmente 
bom	(DION	e	BERSHEID,	1972),	maior	influência	social	(HAMERMESH	e	BRIDDLE,	1994)	
e maior sucesso em relacionamentos amorosos (MURSTEIN, 1972; ETCOFF, 1999). Atração 
física,	desejo	por	sexo	e	corpo	socialmente	aceitável.	Tais	atributos	puderam	ser	verificados	nas	
letras.

“Nossa! Eu acho ela top, nossa eu acho ela boa demais/Tá doido, é a mais gostosa, 
turbinada	na	frente	e	atrás”	(L4).

“Ela	 quer	 no	 chão,	 no	 sofá,	 no	 colchão,	 ela	 quer	 sacanagem,	 quer	 malandragem,	
ela	quer	pressão/	Predadora	mexe	comigo	e	me	deixa	doidão,	ela	tem	o	mel	que	me	
apavora e me leva pro céu/ ela é gostosa e vai pra balada toda cheirosa (...)”(L5).

“(...) dá uma empinadinha, dá uma agachadinha,você	tá	soltinha,que	isso	gatinha/tá	
querendo	me	amar	e	ta,louquinha	vai	seduzindodevagar,	ai	que	barriguinha” (L6).
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“Tava	correndo	pela	praia,	quando	eu	te	avistei/	Teu	corpo	todo	molhadinho,	que	eu	
quase	pirei/	Que	gingado,	que	corpinho,	Ai	como	eu	gamei”	(L7)

A	beleza	física	se	torna,	nas	letras	musicais,	indissociável	à	sexualidade,	uma	vez	
que,	através	do	seu	corpo	e	movimentos	sensuais,	seduz	o	sexo	masculino.	Não	há	referência	
a	 sua	 personalidade,	 inteligência	 ou	 valores,	 apenas	 seu	 corpo	 é	 enfocado,	 bem	 como	 seus	
desejos sexuais, sempre em relação ao desejo sexual do homem. 

Esta mulher sensual não se comunica verbalmente, mas pelo corpo. O veículo de 
contato	com	o	gênero	masculino	se	faz	pelo	seu	porte	físico,	usando-o	como	forma	de	seduzir.	
Ela	dança,	rebola,	se	insinua,	com	roupas	que	demarquem	sua	forma	corporal.	Tudo	é	físico,	
e	o	desejo	se	dá	justamente	por	seu	corpo,	e	não	por	outros	atributos	que	esta	possa	oferecer.	

Neste	 quesito,	 a	 psicologia	 social	 vem	 contribuir	 quando	 compreende	 a	 beleza	
física	como	um	dos	atributos	pessoais	que	influenciam	na	gênese	das	relações	interpessoais,	
mais	 especificamente	 na	 atração	 interpessoal	 (RODRIGUES,	 1973),	 tendo	 em	 vista	 que	 o	
corpo	seria	um	objeto	que	contém	a	beleza.	Complementando	tal	perspectiva,	Vala	e	Monteiro	
(2006)	apontam	que	a	consciência	da	própria	beleza	física	e	do	outro	interfere	diretamente	nas	
interações	sociais,	influenciando	na	forma	como	se	lida	com	o	corpo	enquanto	corpo	individual	
(físico	e	psicológico)	e	corpo	social,	o	que	também	se	verifica	nas	letras,	no	qual	a	mulher	sabe	
ser bela, e usa tal beleza para seduzir (DOUGLAS, 1973).

Para Jodelet, Ohana, Bessis-Moñino e Dannenmuller (1982) a imagem externa do 
corpo	 apresenta-se	 como	 um	mediador	 do	 espaço	 social	 no	 qual	 o	 indivíduo	 está	 inserido.	
Contudo,	 o	 corpo	 enquanto	 único	 espaço	 de	mediação	 social	 tende	 a	 reduzir	 o	 indivíduo	 a	
um	 corpo	 desprovido	 de	 sentimento,	 gerando	 assim	 interpretações	 e	 comportamentos	 ainda	
preconceituosos e estereotipados. 

RELAÇÕES DE GÊNERO 

Para	Scott	(1988)	gênero	é	compreendido	como	sendo	um	elemento	que	se	constitui	
de	relações	sociais	criadas	sobre	diferenças	percebidas	entre	os	sexos,	no	qual	o	gênero	seria	
uma	forma	primária	de	dar	sentido	às	relações	de	poder.	Logo,	pertencer	ao	gênero	feminino	ou	
masculino	altera	totalmente	a	forma	como	este	indivíduo	se	relaciona	com	a	sociedade,	no	qual,	
permeada	por	regras	sociais,	hierárquicas	e	morais,	delimitam	os	comportamentos	das	mulheres	
e	dos	homens.	Nesta	perspectiva,	a	compreensão	do	gênero	feminino,	historicamente	produzido	
na	cultura,	traz	uma	identidade	feminina	cerceada	por	opressões	e	repressões	–	culturais,	sociais	
e	econômicas	–	que	vão	alterando-se	conforme	o	tempo,	para	melhor	se	adaptarem	ao	cotidiano.

Nos	discursos	desta	categoria,	se	observou	que	gênero	e	poder	se	entrelaçam	e,	a	
partir	de	ideologias	já	existentes	da	relação	entre	os	gêneros,	passa	a	influenciar	diretamente	
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tais	 relações.	 Se	 outrora	 as	 representações	 de	 poder	 associadas	 ao	 homem	eram	de	 alguém	
forte,	 viril	 e	 poderoso,	 hoje	 o	 símbolo	mais	 associado	 ao	 poder	masculino	 é	 sua	 condição	
financeira	(NOLASCO,	2001).	Logo,	ter	um	carro,	navio	ou	avião	garante	ao	homem	poder	e	
desejabilidade	social	ao	sexo	feminino.		

E	 justamente	na	construção	do	que	é	“ser	homem”,	ocorre	a	construção	do	“ser	
mulher”,	uma	vez	que,	a	partir	do	desejo	masculino,	 se	constrói	os	desejos	e	 formas	de	ser	
feminino.	Nos	discursos	masculinos	apresentados	nas	canções,	identifica-se	a	dinâmica	que	se	
deseja	para	a	relação	homem/mulher,	o	que	vai	ao	encontro	do	que	propõe	Kehl	(1998)	quando	
este	aponta	que	é	a	palavra	do	homem	que	produz	o	desejo	que	passa	a	habitar	a	mulher.	

“Já	não	faz	muito	tempo,	que	eu	andava	a	pé,	não	pegava	nem	gripe,	muito	menos	
mulher.Só pegava poeira, não olhavam pra mim (...) Agora eu to mudado, o meu bolso 
tá	cheio,	mulherada	atrás,	eu	quero	ouvir	cada	vez	mais”	(L8)

“Quando eu passava por você na minha CG,você nem me olhava (...)E do dia pra noite 
fiquei	rico,tô	na	grife,	tô	bonito,tô	andando	igual	patrão	(...)Agora	você	diz:Vem	cá	
que	eu	te	quero,	quando	eu	passo	no	camaro	amarelo	(...)	só	que	agora	vou	escolher,tá	
sobrando mulher” (L9)

“Fiquei	 desesperado,	 pensei:	 eu	 to	 de	 pé.	Nessa	 situação	 não	 vou	 pegar	 nenhuma	
mulher” (L10)

“As	mina	 pira	 quando	 a	 gente,	 chega	 na	 balada,fazendo	 rodinha	 com	baldinho	 de	
cachaça.Pira	 quando	 a	 gente,	 chega	 na	 balada,apavorando	 na	 área	VIP	 reservada”	
(L11).

“Todo	 mundo	 fala	 de	 carrinho,	 mas	 meu	 negócio	 é	 outro	 comprei	 jatinho.	 A	
playboyzada	sai	de	caminhonete,	meu	avião	lotado	só	de	piriguete”(L12)

As	 letras	musicais	 retratam	cenas	 nos	 quais	 os	 homens	 conquistam	as	mulheres	
através	do	seu	dinheiro	e	bens	materiais,	sendo	que,	na	ausência	destes	recursos,	o	sexo	feminino	
não se interessaria por eles. Neste caso, possuir dinheiro e poder por parte dos homens não 
exige	deles	outras	características	para	conquistar	mulheres;	enquanto	que,	para	as	mulheres,	
estas	precisam	ser	atrativas	fisicamente	para	conquistar	um	homem	de	alto	poder	aquisitivo.	

O sentimento de amor passa a ser subjugadoou comprado pelo dinheiro.Nesta 
perspectiva,	 se	 apresentam	modelos	 representativos	 de	 que	 o	 dinheiro	 vem	 acima	 do	 amor	
por	parte	da	mulher,	ou,	no	mínimo,	o	amor	necessita	de	base	financeira.	As	letras	continuam	
trazendo	o	valor	do	homem	enquanto	provedor,	e	da	mulher	enquanto	necessitária	do	poder	
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aquisitivo	masculino.	
De acordo com Oliven (1998, p. 220), a “música popular brasileira constitui uma 

manifestação	 cultural	 privilegiada	 para	 a	 análise	 das	 representações	 masculinas	 sobre	 as	
relações	entre	os	sexos	no	Brasil”	(p.220).	Nas	letras	de	das	músicas,	a	mulher	é	apresentada	
pela	perspectiva	masculina,	falando	sobre	o	que	pensa	acerca	dela.	Vista	como	objeto,	não	há	
uma	preocupação	do	homem	para	com	os	sentimentos	da	mulher,	apenas	por	sua	forma	física.	

Contudo,	tais	representações	apresentam-se	na	contramão	das	conquistas	e	direitos	
femininos.	Quais	seriam	os	motivos	disso?	A	imagem	da	mulher	na	mídia	em	seus	diferentes	
modos	(revistas,	publicidade,	programas	televisivos,	etc.)	traz	sempre	a	figura	da	sexualidade	
feminina:	seu	corpo,	beleza	e	sexualidade.			

Em	sua	obra	“A	ciência	da	beleza”,	Etcoff	(1999)	aponta	a	tese	de	que	o	homem	
prefere	–	e	sempre	preferiu	–	a	mulher	mais	bela,	sem	necessariamente	levar	em	conta	outros	
atributos,	tais	como	inteligência.	Por	sua	vez,	as	mulheres	preferem	homens	com	status,	dinheiro	
ou	poder.	Além	disso,	a	mulher	nas	relações	de	gênero	apresentadas	nas	canções	usa	seu	corpo	
para	seduzir,	e	as	relações	se	reduzem	puramente	ao	desejo	sexual.	A	mulher,	de	forma	passiva	
seduz,	e	o	homem,	de	forma	ativa,	vai	ao	encontro	desta	mulher.

“Essa	mina	 tá	me	olhando,	Acho	que	 tá	dando	mole,	Ela	 tá	me	provocando	 já	 faz	
tempo.	Isso	não	vai	prestar.	Ela	é	maravilhosa,	tem	um	sorriso	maroto,	oque	será	que	
ela	tá	querendo?	Vou	chamar	pra	dançar	(...)”	(L13).

“Cê” me provoca, me alucina, desconcentra, me apaixona, E toda hora a gente se 
esbarra.	Já	saquei	os	seus	amigos,	Arranquei	o	seu	sorriso,	Entrei	na	sua	agenda	de	
balada.	Você	dançando	e	me	puxando,	Descendo	até	o	chão.	Te	pego	forte,	te	dou	um	
beijo.Só	tem	uma	solução,	É	nóis	fazer	parapapá”	(L14)

Em	sua	obra,	A	dominação	masculina,	Bordieu	(1998)	aponta	que,	mesmo	em	face	
de	diversas	conquistas	das	mulheres,	a	relação	entre	os	gêneros	permanece	desigual,	uma	vez	
que	 a	 violência	 simbólica	 ainda	 é	 evidente.	Para	 tal	 autor,	 tal	 tipo	de	 violência,	 que	ocorre	
através	das	relações	de	dominação/submissão,	se	expressa	através	do	próprio	corpo	através	de	
habitus, ou	seja,	condicionamentos	sociais	dos	indivíduos,	que	incorporam	e	delimitam	ações	
dos sujeitos, de acordo com seu gênero. 

	 Logo,	o	lugar	no	qual	ocorrem	as	disputas	pelo	poder,	bem	como	a	materialização	
da	dominação	e	do	exercício	do	poder	é	no	corpo	(BORDIEU,	1998).	E	é	isso	que	se	verifica	
nas	letras:	o	poder	feminino	de	seduzir,	através	do	seu	corpo,	e	o	poder	masculino	de	possuir	e	
dominar, através de seu próprio gênero.  
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PRÁTICAS SOCIAIS

Por	práticas	sociais,	tal	fenômeno	é	conceituado	como	relações	que	se	estabelecem	
nas	 relações	 interpessoais,	 intragrupais	 e	 intergrupais.	 De	 acordo	 com	 Garcia-Montrone,	
Gonçalves	Júnior,	Oliveira	e	Silva	(2004),	as	relações	derivadas	das	práticas	sociais	passam	a	
pertencer a um contexto histórico, e possuem os objetivos de repassar valores, conhecimentos, 
tradições	e	posturas	perante	a	realidade;	reconhecer	socialmente	necessidades	de	pessoas	e/ou	
seus	grupos;	expandir	e/ou	controlar	a	participação	política	das	pessoas	nas	decisões	sociais;	
manter privilégios a determinados grupos, bem como garantir direitos sociais, culturais, 
econômicos,	políticos	e	civis;	propor	e/ou	executar	transformações	nas	estruturas	da	sociedade;	
corrigir	distorções	e	injustiças	sociais;	e	refletir,	discutir	e	executar	comportamentos.	

Tendo	em	vista	que	as	práticas	sociais	passam	a	normatizar	modos	de	pensar	os	
fenômenos	do	cotidiano;	os	valores,	comportamentos	e	tradições	grupais	são	repassadas	através	
de	práticas	sociais,	vinculando-se	de	diversas	formas,	dentre	elas	no	campo	midiático.	Por	sua	
vez,	as	práticas	sociais	não	são	naturais,	mas	ações	intencionalmente	planejadas	para	manter	
padrões	sociais	de	pensar	e	agir	perante	o	meio,	mesmo	que	as	pessoas	não	tenham	clareza	de	
estarem vivenciando-a. 

Para Swain (2000) a historicidade apresenta seu caráter de constituição mediante 
as	práticas	sociais,	nos	quais	o	homem	e	mulher	são	criados,	normatizados	e	definidos.Logo, 
as	práticas	sociais	associadas	ao	 feminino	muito	 releva	sobre	o	que	se	espera	da	mulher	na	
contemporaneidade,	bem	como	qual	lugar	que	lhe	é	dado.	

Há	um	perfil	masculino	e	feminino	delineado	na	sociedade.	Tais	perfis	constituem	e	
institucionalizam	tais	gêneros	e,	mesmo	que	se	passem	séculos	e	alterem-se	paradigmas,	muitos	
deles	se	reverberam	sobre	outros,	apresentando-se	de	diferentes	roupagens	na	sociedade,	sendo	
uma delas a imagem da mulher construída no espaço social e reproduzida nas letras musicais 
(RIBEIRO,	2006),	conforme	se	verifica	a	seguir.		

“Sabe	aquela	princesinha	antiga	do	tipo	sempre	passiva,	que	acordava	com	um	beijo.	
Pois é os tempos mudaram bastante nada mais é como antes, ela é dona dos desejos 
(...)	hoje	ela	deixa	o	telefone,	sorte	do	cara	que	saca	e	lembra	deligar	pra	ela.	Vai	pra	
balada, dirige seu próprio carro, chega de madrugada, é carinhosa mas é mandona. 
Branca	de	neve	passou	a	cinderela	ficou,	princesa	agora	é	do	tipo	Fiona(...)”	(L15).

“Gatinha	 assanhada,	 cê	 tá	 querendo	 o	 quê?	 Eu	 quero	 mexer,eu	 quero	 mexer.Tá	
perdendo a linha,descendo na balada,com o dedinho na boca ela tá pirada” (L16).

“Quando ela chega não tem pra ninguém/ vem pro pagode no seu vai e vem,  mexe a 
cadeira empina a bundinha (...). Ela mexe joga o bumbum pra trás, ela desce e a galera 
pede mais (...)” (L17). 
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	 Nas	 letras	acima,	a	figura	feminina	apresenta	diversas	características	em	suas	
práticas	sociais:	ela	relaciona-se	com	o	sexo	masculino	de	forma	independente,	não	necessitando	
deste para ter seus bens ou para lhes impor como uma “boa mulher” de vê agir: ela dança 
sensualmente;	bebe;	se	diverte	com	amigas;	faz	compras,	etc.	Esta	figura	pode,	com	facilidade,	
ser	encontrada	nas	festas	do	século	XXI,	e	traz	em	seu	cerne	uma	nova	perspectiva	de	ação:	a	
mulher	que,	em	suas	práticas	sociais,	não	depende	do	homem	para	ser	feliz,	não	apresentando	
uma	posição	de	inferioridade	em	relação	aos	homens.	

 Ademais, se constata nestas práticas sociais jogos de cunho erótico e sedutor. 
Tais	discursos,	com	forte	teor	ideológico,	depreciam	e	coisificam	o	sexo	feminino,	contribuindo	
ainda	para	o	completo	enfoque	da	mulher	enquanto	corpo	sem	consciência.		Tendo	em	vista	que	
a	língua	é	arquitetada	tanto	como	uma	ação	verbal	quanto	prática	social,	Silva e Nascimento 
(2008)	 discorrem	 que	 tais	 práticas,	 provenientes	 tanto	 de	músicas	 quanto	 de	 provérbios	 ou	
ditos	populares,	além	de	denegrir	a	imagem	feminina,	corre	um	risco	ainda	maior:		tal	agressão	
verbal	pode	desencadear	numa	agressão	física,	uma	vez	que	a	mulher	passa	a	ser	reconhecida	
enquanto	objeto.	

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo	em	vista	que	as	músicas	cooperam	na	produção	e	 reprodução	de	valores,	
crenças e comportamentos socialmente estabelecidos num determinado corpo social, construindo 
assim	identidades	de	gênero,	observou-se	que,	embora	o	papel	da	mulher	no	cenário	público	
tenha	se	expandido,	com	conquistas	e	mudanças	de	paradigmas	em	sua	relação	com	o	mundo	
pós-moderno,	ainda	apresenta	valores	e	crenças	que	estereotipam	a	mulher,	reduzindo-a	a	um	
corpo	desprovido	de	sentimentos	ou	que	se	apega	ao	homem	por	seus	status	financeiro.				

As letras musicais, escritas e cantadas por homens, apresentam seus modos 
de	perceber	e	seus	desejos	pelo	sexo	feminino,	sendo	que,	a	partir	desta	dominação	velada,	
as	 mulheres	 passam	 a	 tornar	 real	 aquilo	 que	 o	 desejo	 masculino	 manifesta.	 Tais	 músicas,	
mesmo aparentando ingenuidade, irreverência ou inocência, trazem em seus enunciados as 
representações	do	lugar	e	do	papel	da	mulher	na	sociedade,	sendo	o	sucesso	das	músicas	uma	
forma	de	afirmação	de	que	o	que	é	cantado	realmente	faz	parte	da	realidade	social.

As	 princesas	 de	 outrora	 deram	 lugar	 à	 figura	 da	 Fiona.	 O	 que	 isto	 reflete?	A	
imagem	ingênua,	submissa	e	apaixonada	da	mulher	cedeu	seu	espaço	a	uma	figura	de	mulher	
independente,	que	aceita	seus	desejos	e	se	submete	apenas	aos	seus	 impulsos.	Contudo,	em	
momento	algum	as	músicas	apresentam	um	apaixonamento	do	homem	pela	figura	de	uma	Fiona,	
apenas	aponta	desejo.	Nas	músicas	em	que	o	homem	se	apresenta	apaixonado,	as	qualidades	
associadas	à	mulher	são	sentimentais,	atributos	estes	característicos	da	figura	de	princesa.

Sendo	assim,	concorda-se	aqui	com	o	que	Lewkowicz	(1997,	pg.	409)	afirma,	ao	
apontar	que	“todas	as	épocas	são	iguais	e	todas	são	diferentes”,	uma	vez	que,	mesmo	apresentando	
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diversidades	de	perspectivas	em	relação	à	mulher,	ainda	se	encontra	com	muita	força	a	figura	
da	mulher	submissa	ao	homem,	seja	do	ponto	de	vista	financeiro	ou	mesmo	do	ponto	de	vista	
estético,	haja	vista	que,	para	ser	desejada	pelo	sexo	masculino,	necessita	adentrar	nos	padrões	
que	estes	desejam.	Não	obstante,	faz	necessário	lembrar	que	as	letras	presentes	neste	estudo	
não	comportam	toda	a	produção	musical	dos	gêneros	aqui	selecionados,	que	possuem	outras	
representações	da	mulher	em	suas	letras,	podendo	gerar	novos	estudos	complementares	a	esta	
produção.  
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PRÁTICAS SOCIAIS DE LETRAMENTO: A INCLUSÃO ATRAVÉS DO 
CONTEXTO

Sérgio Valmor Chicato1

RESUMO
Práticas de leitura e escrita, e como este processo pode contribuir com a inclusão do indivíduo dentro do seu 
contexto social e também na construção da identidade social através dos diversos suportes comunicacionais. O 
processo	de	inclusão	que	ocorre	através	das	práticas	sociais	se	desenvolve	também	fora	da	escola.	Enquanto	o	
processo	de	alfabetização	acontece	no	ambiente	educacional.	As	habilidades	de	letramento	são	apresentadas	como	
vivências	contínuas	que	absorvem	e	se	projetam	através	do	meio	onde	estão	inseridas.	A	complexidade	das	práticas	
de	 letramento	 local	se	 funde	às	globais	que	se	modificam	de	forma	 ininterrupta.	Como	o	conceito	e	o	próprio	
termo	são	novos,	muito	frequentemente	alfabetização	e	letramento	se	confundem.	A	dinâmica	neste	processo	é	
tão	pluralista,	 que	mesmo	não	 sendo	 alfabetizado,	o	 indivíduo	pode	 se	 apropriar	 de	 sistemas	de	 comunicação	
desconhecidos	 para	 ele	 e,	 incluir-se	 no	 contexto	 social.	 O	 ator	 em	 discussão	 é	 fruto	 do	 sociointeracionismo,	
assim, os olhares e recortes do mundo devem servir para produzir e buscas e resultados a partir da perspectiva 
do	ator	social,	já	que,	ele	é	o	centro,	o	objeto	e	o	próprio	letramento.	A	apropriação	de	vários	autores	facilita	a	
absorção do pensamento de letramento voltado para não apenas para onde a criança, o jovem ou o adulto está, 
mas	partindo	daquele	lugar.	O	processo	de	letramento	é	tão	amplo	quanto	são	amplas	as	esferas,	as	culturas	e	as	
ideologias.	Focalização	temática	aponta	para	a	necessidade	da	pesquisa,	e	da	necessidade	de	leitura	sobre	o	tema	e	
as	implicações	enquanto	práticas	de	letramento.		Somente	através	dela	poderão	ser	construídas	práticas	que	saibam	
utilizar o rigor de um método com a liberdade de outro. 

Palavras-chave: Proximidade. Letramento. Cidadania

ABSTRACT
Practices	of	reading	and	writing,	and	how	this	process	can	contribute	to	the	inclusion	of	individuals	within	their	
social	context	and	also	in	the	construction	of	social	identity	through	various	communication	media.	The	inclusion	
process	occurs	 through	social	practices	also	develops	out	of	 school.	While	 the	 literacy	process	happens	 in	 the	
educational	 environment.	The	 literacy	 skills	 are	presented	as	 continuous	 experiences	 that	 absorb	 and	protrude	
through	the	middle	where	they	are	inserted.	The	complexity	of	local	practices	to	global	literacy	merges	that	change	
continuously.	As	the	concept	and	the	term	itself	is	new,	very	often	literacy	and	literacy	overlap.	The	dynamics	of	
this	process	is	so	pluralistic,	even	being	illiterate,	the	individual	can	take	ownership	of	unknown	reporting	systems	
for	it	and	include	it	in	the	social	context.	The	actor	discussed	is	the	result	of	social-	interaction	that’s	is	looks	and	
clippings	of	the	world	should	serve	to	produce	and	searches	and	results	from	the	perspective	of	the	social	actor,	
since	he	is	the	center,	the	object	and	literacy	itself.	The	view	of	various	authors	facilitates	the	absorption	of	the	
thought	of	facing	literacy	not	only	where	the	child	or	young	person	or	adult	is,	but	starting	from	that	place.	The	
literacy	process	is	as	broad	as	are	ample	walks,	cultures	and	ideologies.	Thematic	focus	points	 to	the	need	for	
research,	and	the	need	for	reading	on	the	topic	and	the	implications	while	 literacy	practices.	Only	through	her	
practices	trained	to	use	the	rigor	of	a	method	with	the	freedom	of	another	could	be	built.

Keywords:	Proximity.	Literacy.	Citizenship.	

INTRODUÇÃO
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Não	 raramente	 alfabetização	 e	 letramento	 são	 confundidos.	 Uma	 confusão	 até	
certo	ponto	aceitável	por	dois	motivos:	a	 terminologia	da	palavra,	 relativamente	nova	e	que	
se	transformou	num	neologismo	e,	a	tradução	quase	literal	de	literacy, até então tomado como 
alfabetização.	Define-se	atualmente	letramento	como	um	conjunto	de	práticas	sociais	ligadas,	
de	uma	maneira	ou	de	outra,	à	escrita.	O	conceito	está	impresso	em	contextos	específicos	com	
objetivos	específicos.	Enquanto	 isso,	as	práticas	de	alfabetização	desenvolvidas	em	salas	de	
aulas, letramento autônomo, desenvolvem apenas algumas capacidades, o letramento ideológico 
e, principalmente o letramento cultural, tem como objetivo a construção da identidade.

O termo letramento	como	“um	conjunto	de	práticas	que	denotam	a	capacidade	de	
diferentes	usos	do	material	escrito	é	relativamente	novo,	tão	novo	que	só	foi	incorporado	aos	
dicionários	somente	no	final	do	século	XX.	Segundo	Houaiss	(1991,	p.1747)	em	1980.	É	essa	
capacidade	de	diferentes	usos	do	material	escrito,	que	diferencia	o	letramento	como	ferramenta	
social	 diária	 de	 entendimento	 do	 mundo,	 do	 processo	 de	 alfabetização	 a	 que	 a	 criança	 é	
apresentada	nas	instituições	de	ensino.	Esta	diferenciação	na	aplicação	que	o	indivíduo	faz	de	
conhecimento linguístico está associada ao contexto social predominante.

Mesmo um doutor em língua portuguesa, ao entrar em contato pela primeira vez 
com	recursos	lingüísticos	nunca	antes	utilizados,	transforma-se	num	analfabeto	funcional.	Os	
ideogramas chineses, japoneses e coreanos são exemplos explícitos desta distorção no processo 
de	entender	e	ser	fazer	entendido.	A	própria	oralidade,	mesmo	que	segundo	o	MEC,	mesmo	
quando	acontece	de	forma	inadequada.	Serve	de	suporte	para	práticas	sociais	de	leitura	e	escrita	
no processo de inclusão. 

As	práticas	de	letramento	acontecem	na	família	e	em	outras	instituições	sociais	e	
não somente na escola. Muitas delas, antes mesmo do conhecimento da palavra escrita. Em 
Freire (2006,) Percebe-se claramente esta apropriação da linguagem do mundo, muito antes 
da	 linguagem	escrita	“e	 foi	com	eles,	os	pais,	em	certo	momento,	dessa	 rica	experiência	de	
compreensão	do	meu	mundo	imediato	[...]	que	comecei	a	ser	introduzido	na	leitura	da	palavra”.	

Assim,	percebe-se	que	também	o	conhecimento	sobre	a	escrita	é	algo	construído	
por	meio	da	colaboração	entre	os	usuários	de	uma	mesma	língua.	Este	modelo	sugere	que	faz	
mais	sentido	encaminhar	o	ensino	da	escrita	na	escola	com	o	que	há	de	comum	entre	oralidade	
e	escrita,	deixando	para	um	segundo	plano	as	diferenças	entre	ambos	os	processos.	

LETRAMENTO E INTERAÇÃO SOCIAL 

Um	aspecto	que	deve	 ser	 levado	 em	consideração	na	 função	 social	 e	 prática	da	
leitura	e	da	escrita,	é	a	dimensão	oral	do	letramento.	Parece	estranho	afirmar	isso,	se	entendemos	
que	letramento	precisa	envolver	necessariamente	a	escrita.	Segundo	KLEIMAN	(1995,	P.18)	
em certas classes sociais, “as crianças são letradas no sentido de possuírem estratégias orais, 
letradas,	 antes	mesmo	 de	 serem	 alfabetizadas”.	 Este	 postulado	 indica	 que	 é	 possível	 haver	
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letramento	sem	que	haja	a	fundamentação	da	alfabetização,	como	aconteceu	com	Paulo	Freire.
Enquanto	 a	 alfabetização	 apresenta	 a	 criança	 às	 técnicas	 de	 decodificação	 do	

pensamento, ensinando a ler e a escrever, o letramento é utilizado como prática diária na interação 
social.	Neste	sentido	é	que	KLEIMAN	(1995,	19)	define	 letramento	como	“um	conjunto	de	
práticas	 sociais	 que	 usam	 a	 escrita	 enquanto	 sistema	 simbólico	 e	 enquanto	 tecnologia,	 em	
contextos	específicos,	para	fins	específicos”.	Todos	vivem	numa	sociedade	letrada.	Aqueles	que	
já	foram	alfabetizados	e	aqueles	que	estão	em	processo,	ou	desconhecem	o	mesmo.	

As	 práticas	 letradas	 acontecem	 na	 família	 e	 em	muitas	 instituições.	Não	 é	 uma	
exclusividade da escola. O conhecimento sobre escrita e leitura se dá por meio da colaboração 
entre os usuários de uma mesma língua. O iletrado não circula socialmente por meio do uso da 
linguagem oral e não domina a tecnologia da escrita. Já o letrado circula socialmente por meio 
do uso da linguagem, mesmo sem o domínio da tecnologia da escrita. 

A escrita é uma tecnologia histórica e aprendida para ser aplicada à linguagem 
oral, sendo essa última natural na sua possibilidade biológica e social na sua construção como 
sistema	 simbólico.	 Se	 for	 uma	 tecnologia,	 a	 escrita	 precisa	 ser	 conhecida	 e	 dominada	 pelo	
sujeito	para	ocasionar	 algum	ato	 social	 efetivo.	A	partir	 do	Século	XVI,	 com	a	 emergência	
do Estado como unidade política e o desdobramento social advindo dessa condição, passou a 
ser	função	da	escola	prover	acesso	a	essa	tecnologia.	Pejorativamente,	aquele	que	a	domina,	é	
alfabetizado.	Aquele	que	não,	é	analfabeto.

Por	muito	tempo	a	dicotomia	alfabetizado	e	analfabeto	dominou	a	literatura	sobre	
as	práticas	de	linguagem	na	escola.	O	processo	de	aquisição	dos	códigos	linguísticos	era	visto	
como	o	passaporte	para	funcionamento	social	do	sujeito.	Surge	assim	uma	inquietação	quanto	a	
essa	relação.	Começou-se	a	questionar,	até	que	ponto	dominar	a	tecnologia	da	escrita,	por	tanto	
ser	alfabetizado,	credencia	o	sujeito	social	na	interação	e	vivência	da	pela	cidadania?

DO AMBIENTALISMO AO SOCIOINTERACIONISMO 

A	construção	do	 indivíduo	começa	quando	a	criança	está	 apta	a	 captar	por	 seus	
periféricos	 (olhos,	 ouvidos	 e	 tato)	 toda	 e	 qualquer	 informação	 que	 possa	 armazenar.	 Este	
processo	 se	 dá	 em	 primeiro	 plano	 no	 convívio	 familiar,	 dentro	 de	 sua	 própria	 casa.	 Como	
todo	e	qualquer	filhote,	a	criança	sob	os	cuidados	dos	pais	e	também	sozinha,	amplia	sua	área	
vivencial. Conhece a rua onde mora, outra rua, seu bairro e por sorte, dependendo de onde vive 
também a cidade. 

Neste	processo	é	essencial	que	os	educadores	e	as	instituições	de	ensino	tenham	o	
cuidado	especial	de	não	aferir	aos	seus	alunos	a	hipótese	de	que	sejam	todos	iguais,	dotados	
da	mesma	capacidade	de	compreensão	do	mundo,	porque	não	são.	Esta	citação	mostra	que	a	
identidade	é	a	fonte	de	significado	e	experiência	de	um	povo.
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Não	temos	conhecimento	de	um	povo	que	não	tenha	nomes,	idiomas	ou	culturas	em	
que	alguma	forma	de	distinção	entre	o	eu	e	o	outro,	nós	e	eles,	não	seja	estabelecida.	
O	autoconhecimento	–	invariavelmente	uma	construção,	não	importa	o	quanto	possa	
parecer uma descoberta – nunca está dissociado da necessidade de ser conhecido, de 
modos	específicos,	pelos	outros.	(CALHOUM,	apud	CASTELLS,	2002,	p.	22)

No	que	diz	respeito	aos	atores	sociais,	-	neste	caso,	as	crianças	sob	os	cuidados	dos	
educadores,	entende-se	por	identidade	o	processo	de	construção	de	significados	com	base	em	um	
atributo essencialmente cultural, ou ainda, um conjunto de atributos culturais interrelacionados, 
que	prevalecem	sobre	outras	fontes	de	significado.

Tanto para o indivíduo como para um ator coletivo, pode haver múltiplas identidades. 
Essa	 pluralidade	 é	 quase	 sempre	 fonte	 de	 tensão	 e	 contradição,	 tanto	 na	 representação	 do	
próprio	indivíduo,	como	em	relação	a	sua	ação	social.	Neste	processo	não	podemos	confundir	
indenidade com papéis sociais.

O	pai,	a	mãe	e	o	educador	são	exemplos	de	papéis	e	possuem	importância	mais	que	
relativa	no	ato	de	influenciar	o	comportamento	dos	indivíduos.	Esta	influência	da	negociação	e	
de	acordos	entre	os	indivíduos	e	as	instituições	constitui	por	sua	vez	fontes	de	significados	para	
os	atores	que	constroem	por	meio	deste	processo	sua	própria	individualização.

Castells	(2002,	p.23)	afirma	que;	“a	construção	da	identidade	vale-se	da	matéria-
prima	fornecida	pela	história,	geografia,	instituições	produtivas,	reprodutivas	e	pela	memória”.		
Porém	estes	materiais	são	processados	pelos	indivíduos	e	grupos	que	os	reorganizam	em	função	
de	seus	significados,	em	sua	visão	de	espaço-tempo	e	os	reafirmam	em	sua	própria	cultura	local.			

Salomé	(1994,	p.41),	afirma	que:	“aquele	que	exprime	uma	dificuldade	quer,	antes	
de	tudo,	ser	escutado,	recebido,	ajudado	a	ver	mais	claro,	por	vezes,	confirmado,	naquilo	que	
fez	ou	está	vivendo”.	Esta	procura	na	criança	perpassa	por	vários	papéis,	dentro	de	duas	redes	
relacionais,	que	são	somáticas,	mas	nem	sempre	suficientes	para	a	construção	e	a	 formação	
homem consciente.

Herança	 de	 tempos	 antigos,	 a	 uniformização	 no	 trato	 com	 as	 crianças	 ainda	
estão	presente	nalguns	resquícios	que	ainda	persistem	em	afirmar	que	há	uma	universalidade	
de	 individualidades	 presentes	 na	 formação	 da	 cidadania	 plena,	 apresentadas	 muitas	 vezes	
dentro	da	própria	proposta	educacional,	que	não	prima	pela	vernacularidade.	A	ausência	do	
reconhecimento de elementos próprios da identidade da criança pode ao longo da vida imprimir 
um	sentimento	de	vacuidade	existencial.	Exemplo	é	o	“Apócrifo	do	século	XX”:	

Quando	eu	era	bebê	mamãe	e	vovó	sabiam	por	mim.	Mais	tarde,	era	papai	quem	sabia	
por	mamãe	e	por	mim,	e	não	por	vovó	que	não	se	deixava	influenciar!	Crescendo	um	
pouco,	descobri	que	a	professora	sabia	por	papai,	mamãe	e,	portanto,	por	mim.	Com	
os	anos,	quis	saber	por	minha	conta.	Isso	nem	sempre	dava	certo,	havia	concorrência.	
Muita	gente	pretendia	saber.	Hoje,	sei	que	muitos	sabem	pouco,	alguns	sabem	por	
eles.	Aprendo,	com	dificuldade,	a	saber	por	mim...	com	o	menor	número	possível	de	
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certezas. (SALOMÉ, 1994, p.44).

O texto exprime um sentindo de desolação existencial. As incertezas são 
provenientes	dos	muitos	 saberes	exteriorizados	por	vários	atores	que	exercem	vários	papéis	
(vovó,	 papai,	 mamãe,	 professora),	 mas	 com	 pouca	 influência	 dos	 significados	 próprios	 do	
indivíduo,	essenciais	para	a	construção	das	bases	de	sua	vida	adulta.	A	interferência	de	vários	
atores	periféricos	avaliza	a	grandeza	exposta	aqui	das	redes	relacionais	na	construção	do	ser	em	
sua totalidade. 

O VERNÁCULO COMO A GÊNESE DO INDIVÍDUO LIVRE E PLENO

As crianças por sua natureza ambientalista, principalmente nos primeiros anos de 
vida,	capturam	toda	e	qualquer	informação,	sem	a	necessidade	ou	uma	competência	de	juízo.	
Sua	memória	armazena	todas	as	informações	possíveis	e,	mesmo	sem	a	maturidade	necessária,	
processa	todas	estas	informações	e	faz	uso	delas.	

O	professor	Emilio	Mira	y	Lopes	(1979,	p.32)	afirma	que	“de	todas	as	modalidades	
que	 pode	 apresentar	 o	 pensamento	 humano,	 o	 pensamento	 intuitivo	 é	 o	mais	 difícil	 de	 ser	
definido.[...]	As	pessoas	sabem	que	isto	é	assim,	mas	na	maioria	das	vezes,	não	pode	explicar	
porque	sabe	que	é	assim,	e	nem	em	que	se	baseia	sua	certeza.”

É	 uma	 resposta	 espontânea,	 segundo	 o	 psicólogo	 que	 ocorre	 quando	 faltam	 às	
informações	 lógicas	 e	 o	 cérebro	 busca	 revocar	 na	memória	 alguma	 informação	 assimilada,	
principalmente	na	 infância,	apara	avalizar	 suas	ações.	A	criança	nos	primeiros	anos	de	vida	
é	quase	em	sua	totalidade,	dotada	de	riqueza	imaginativa.	As	brincadeiras	de	“faz	de	conta”,	
a	imitação	dos	super-heróis,	da	figura	paterna	e	também	materna.	As	analogias	dos	contos	de	
fadas,	são	costumeiramente	utilizadas	nessa	faixa	etária	para	instruir	a	criança	na	sua	relação	
com o ambiente.  

As	crianças	que	frequentam	a	educação	 infantil	e	o	ensino	fundamental,	são	por	
força	da	característica	imaginativa,	frequentemente	apresentadas	ao	lúdico.	Esta	prática	avaliza	
a	instância	pueril	altamente	sugestionável	com	o	abstrato.	Mundo	de	castelos,	de	fadas	e	bruxas	
são os primeiros elementos utilizados para criar um mundo paralelo à realidade.  O imaginário 
oferece	a	criança	elementos	na	construção	de	seu	mundo	ideal.	Uma	ocorrência	relacionada	à	
infância,	aos	primeiros	anos	de	vida.

Daí	 a	 importância	 do	 educador	 na	 construção	 e	 na	 fomentação	 da	 identidade	
individual	 e	 coletiva,	na	busca	de	um	ser	humano	que	 seja	pleno	em	suas	 ações	e	 atitudes.	
As	relações	necessárias	para	este	fim	especifico	são	montadas	em	terrenos	vazios.	Apesar	de	
utilizar	elementos	existentes	a	sua	volta,	a	criança	como	alguém	que	constrói	sua	casa,	ela	não	
parte necessariamente do nada. 
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São	elementos	recorrentes	de	uma	vivência	diária,	onde	o	que	faz	bem	é	apropriado.	
Uma	apropriação	que	não	é	essencialmente	um	plágio,	já	que	a	criança	vai	por	força	de	sua	
expectativa imprimir sua própria conceituação de bem estar. 

A APROPRIAÇÃO DO SISTEMA DA ESCRITA

A observação de Magda Soares, publicado no dia 29 de agosto de 2003 no Diário 
do	ABC,	página	três,	sob	o	título	“o	que	é	letramento”	trata	diretamente	desta	apropriação,	da	
condição	do	indivíduo	ser	alfabetizado	ou	não.	“No	Brasil	as	pessoas	não	leem.	São	indivíduos	
que	sabem	ler	e	escrever,	mas	não	praticam	essa	habilidade	e	alguns	não	sabem	sequer	preencher	
um	requerimento”.	Este	é	um	exemplo	de	pessoas	que	sabem	da	existência	das	 ferramentas	
linguísticas mas não sabem como manejá-las.  

O	texto	aplica	como	exemplo	o	caminho	inverso.	Mencionando	aqueles	que	sabem	
onde	e	como	aplicar	a	escrita,	mas	não	a	dominam.	O	exemplo	de	Magda	é	o	filme	Central	
do Brasil. As pessoas conhecem a carta como gênero discursivo, mas não podiam escrevê-la 
por	serem	analfabetos.	Mesmo	sem	saber	ler,	os	interessados,	neste	caso,	apenas	letrados,	mas	
analfabetos	ditam	o	conteúdo	da	mesma,	utiliza	os	gêneros	apropriados.	

A	 personagem	 de	 Fernanda	Montenegro	 se	 transforma	 no	 principal	 instrumento	
para	essas	pessoas	letradas,	mas	não	alfabetizadas,	usarem	a	leitura	e	a	escrita.	Uma	alusão	mais	
pertinente a este caso seria a carteira de motorista. 

Muitos	que	possuem	a	habilitação	não	conseguem	sequer	tirar	o	carro	da	garagem	
utilizando	a	marcha	ré.	Seriam	os	alfabetizados.	Os	letrados	seriam	aqueles	que	mesmo	sem	
possuírem	habilitação	conseguem	dominar	o	veículo.	São	os	chamados	fenômenos	sociais.	

 
O	 uso	 linguístico	 é	 repleto	 de	 relações	 sociais.	Neste	 sentido,	 podemos	 dizer	 que	
há história na linguagem (...), o discurso não é apenas uma cadeia de enunciação, 
palavras	ou	frases	conectadas	entre	si.	Ele	pressupõe	um	conjunto	de	relações	sociais	
tradicionalmente	consideradas	extralingüísticas,	as	quais	constituem	o	discurso	e	se	
inscrevem na palavra, matéria bruta utilizada por ele. (...) a verdadeira substância 
da	palavra	no	discurso	 é	o	 fenômeno	 social	 da	 interação	verbal.	A	construção	dos	
significados,	é	portanto,	prescrita	e	inscrita	nas	palavras.	(Baccega,	1993,	p.121)

As práticas de leitura e escrita percebidas em todos os elementos textuais diários 
oferecem	aos	letrados	chances	de	constituir	cidadania	plena.	A	linguagem	facilita	Aprendizagem	
dentro	 e	 fora	 da	 escola,	 embora	 não	 represente	 garantia	 para	 retirar	 os	 cidadãos	 do	 lugar	 à	
margem da sociedade organizada. 

Assim,	 através	 da	 escola,	 acredita-se	 que	 o	 indivíduo	 se	 torne	 agente	 ativo	 e	
transformador;	para	o	cidadão	comum,	prevalece	a	idéia	de	que	a	educação,	especialmente	a	
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veiculada	na	escola	e	calcada	na	aprendizagem	de	ler	e	escrever,	é	o	caminho	mais	eficaz	de	se	
atingir	melhor	situação	na	vida.	O	sonho	de	crescer	profissionalmente	e	economicamente	passa,	
para muitos, pela sala de aula. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Crianças	são	como	plantas,	já	que	são	tratadas	muitas	vezes	como	as	sementes	do	
amanhã.	A	família	cabe	a	germinação	e	os	primeiros	cuidados.	É	nela,	a	família	que	a	semente	
germina brota para a vida. Muitas são lançadas pelo caminho e sobrevivem mais pela sorte do 
que	pelos	cuidados.

Depois	da	família,	as	instituições	de	ensino	são	com	toda	a	estrutura	que	podem	
oferecer	 os	 principais	 jardineiros.	 A	 alusão	 faz	 menção	 aos	 cuidados	 que	 os	 educadores	
imprimem	todos	os	dias	na	manutenção	das	pequenas	plantadas.	Ora	adubam,	ora	podam,	ora	
corrigem a postura para o crescimento seja reto. 

As salas de aulas são a principal prova da diversidade e da individualidade do ser 
humano.	Apesar	de	muitos	nascerem	dentro	do	mesmo	espaço	cultural,	suas	relações	são	as	
mais	 diversas	 e	 conflitantes.	Acreditar	 que	 todos	 podem	ou	 devem	 responder	 as	 pretensões	
educacionais	 de	 forma	 uníssona,	 é	 o	 primeiro	 passo	 para	 a	 criação	 de	 uma	 pedagogia	 da	
desarmonia. 

Isto não precisa ser dito, mas precisa ser lembrado. Como compreender tais 
respostas,	sem	conhecer	a	criança	e	principalmente	sua	família?	Sem	conhecer	os	elementos	
absorvidos	pelas	crianças	em	suas	relações	diárias?	Seria	de	bom	termo,	que	as	instituições	de	
ensino	provocassem	seus	profissionais	para	uma	aproximação	maior	entre	eles	e	as	famílias	dos	
alunos	que	estão	sob	seus	cuidados.	

Geralmente	a	escola	e	os	professores	têm	contato	com	a	família	da	criança	no	dia	da	
entrega	dos	boletins	que	aferem	de	forma	isolada	a	produção	intelectual	sobre	um	determinado	
assunto,	ou	quando	a	criança	possui	um	comportamento	destoante	dos	demais.		

Na	maioria	 das	 vezes,	 o	 contato	 com	 a	 família	 se	 dá	 depois	 do	 contato	 com	 a	
criança.	A	relação	deste	processo	deveria	ser	invertida,	para	que	tanto	as	instituições,	como	os	
educadores	ao	receberem	as	crianças	que	ficarão	sob	seus	cuidados,	pudessem	conhecer	cada	
uma	delas	com	mais	profundidade.	

O	processo	deveria	também	dar	continuidade	durante	todo	o	tempo	que	a	criança	
permanecesse	 na	 instituição.	 	 No	 decorrer	 dos	 dias	muitas	 situações	 acontecem	 dentro	 das	
famílias,	 que	 podem	 ditar	 o	 comportamento,	 e	 as	 atitudes	 das	 crianças.	 Muitas	 vezes	 os	
educadores	 possuem	 total	 desconhecimento	 destas	 mudanças.	 Se	 a	 família	 é	 o	 espelho	 da	
sociedade,	a	criança	é	espelho	da	sua	família	e,	por	isso,	irá	refletir	a	harmonia	ou	a	desconstrução	
da	mesma.	Quando	as	instituições	e	os	educadores	estreitarem	sua	relação	com	as	famílias	de	
seus	alunos,	vão	criar	uma	imagem	mais	real	da	identidade	da	criança	e	de	suas	relações.	É	
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preciso aprender a conhecer, para aprender a agir.
As	 práticas	 sociais	 de	 leitura	 e	 escrita	 vão	 muito	 mais	 além	 do	 que	 o	 simples	

suporte	para	este	tipo	de	comunicação.	Se	mesmo	não-alfabetizado	o	indivíduo	é	letrado	pela	
exposição	diária	de	milhares	de	informações	disponíveis	em	jornais,	placas	de	rua,	out-doors,	
este	processo	se	dá	também	por	outra	via.	A	construção	da	informação	pela	oralidade.	E	neste	
aspecto, a tecnologia tem auxiliado muitos na construção de sua cidadania plena. 

Em	países	como	o	Brasil,	parcelas	 significativas	da	população	passaram	da	pré-
modernidade para a pós-modernidade sem passar pela modernidade. Há duas ou três décadas 
milhares	de	moradores	principalmente	da	área	rural	eram	além	de	iletrados,	analfabetos.	Pessoas	
que	não	conheciam	a	eletricidade,	hoje	consomem,	rádio,	tevê	e	filmes	em	dvd	ou	até	em	Blue-
Ray.	Estes	elementos	contribuíram	e	contribuem	para	ampliar	as	práticas	sociais	de	inclusão.	

O	 rádio	 é	 o	 veículo	 social	 de	 comunicação	 que	mais	 tem	 contribuído	 para	 esse	
avanço social. Tipo no início como um veículo destinado a classes mais elevadas da população, 
modificou	 a	 vida	 de	muitas	 pessoas,	 que	 não	 sabiam	 ler,	mas	 através	 daqueles	 que	 sabem,	
consome	notícias,	produtos	e	informações	que	os	retiraram	de	uma	letargia	social.	Na	cultura	
ocidental,	 a	 preponderância	 da	 escrita	 vigora	 no	 plano	 intelectual,	 enquanto	 a	 oralidade	
representava uma cultura arcaica, atrasada. 

A	oralidade	do	rádio	era	concebida	para	apenas	para	alcançar	os	analfabetos	e,	com	
sua	morte	anunciada	com	o	advento	da	televisão.	Hoje	é	o	meio	de	informação	preferido	da	classe	
mais	letrada.	Essa	evolução	em	sentido	inverso	ao	esperado,	certifica	a	aparente	virtualidade	
da	informação	oral,	que	só	se	realiza	num	processo	estruturado	com	base	na	escrita.	Percebe-
se	 com	 isso	 que	 as	 práticas	 sociais	 de	 escrita	 e	 leitura	 aceita	 com	 apoio,	 todos	 os	 suportes	
comunicacionais,	aparentemente	de	forma	intencional,	na	construção	primária	do	objetivo	da	
escrita.	A	transformação	do	mundo	pela	informação	e	pelo	conhecimento.

Street (2003) chama a atenção para “a necessidade primária de se levar em 
considerações	as	características	e	peculiaridades	de	cada	espaço	geográfico	nos	processo	de	
letramento”.	Não	apenas	ele,	mas	grande	parcela	dos	autores	e	pesquisdadores	do	letramento	
têm	esta	concepção.	Freire	(1981)	em	a	importância	do	alto	de	ler	narra	de	forma	singular	a	
própria	experiência	de	letramento	e	alfabetização.	

O	autor	reforça	a	ideia	de	que	a	leitura	do	mundo	antecede	a	leitura	da	palavra	e	
que,	a	leitura	da	palavra	é	uma	forma	de	reescrevê-lo.	Mas	a	que	leitura	de	fundo	o	autor	se	
refere	no	texto?	A	leitura	de	um	mundo	que	nasce	do	singular,	passa	pelo	coletivo	e	migra	para	
o	universal.	Querer	definir	 letramento,	ou	qual	 é	 a	melhor	prática	de	 letramento	é	algo	que	
envolve	muita	discussão	e	muito	estudo,	e	que,	não	é	objeto	deste	estudo.	

O	 letramento	 acontece	 como	 consequência	 do	 processo	 de	 alfabetização.	 É	
indiscutível	que	a	decodificação	de	caracteres	é	fundamental	na	vida	do	ser	humano.	Contudo,	
de nada serve compreender a união de letras em palavras, palavras em sentenças e sentenças em 
orações,	se	não	produzir	um	sentimento	de	liberdade	do	indivíduo.	

Se	o	indivíduo	é	o	centro	do	próprio	mundo,	nada	mais	lógico	do	que	iniciar	este	
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processo de liberação a partir do espaço onde vive e convive. É o eu inserido no contexto, em 
busca	de	pretextos	e	reflexos	de	si	mesmo	se	expandindo	em	conhecimentos	de	novos	mundos.	
O	Mito	da	Caverna	de	Platão	se	mostra	mais	atual	do	que	nunca.	
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WISC-IV NA AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA DE CRIANÇA COM 
DIFICULDADE DE LEITURA E ESCRITA
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RESUMO
O	 aprofundamento	 dos	 estudos	 relativos	 à	 aprendizagem	 fez	 surgir	 a	 teoria	 da	 estratificação	 da	 estrutura	 da	
inteligência:	surgem	os	conceitos	de	inteligência	fluida	e	cristalizada.	Torna-se	necessário	quantificar	e	diferenciar	
qual	das	inteligências	está	preservada	ou	afetada	em	determinadas	dificuldades	ou	transtornos	de	aprendizagem.	
O	WISC-IV	veio	preencher	essa	 lacuna:	seus	subtestes	específicos	permitem	quantificar	as	 inteligências	fluida	
e	 cristalizada,	 suas	deficiências	 e	 as	discrepâncias	 entre	 elas.	Surgem	novas	questões,	 tais	 como:	há	diferença	
entre	inteligência	fluida	e	cristalizada	em	crianças	com	dificuldade	de	aprendizagem,	avaliadas	pelo	WISC-IV?	
É	apresentado	caso	clínico	de	adolescente	com	dificuldade	de	leitura	e	escrita	no	qual	foi	aplicado	o	WISC-IV,	
anamnese,	observação	clínica.	Observou-se	discrepância	entre	as	medidas	de	inteligência	cristalizada	e	fluida.	

Palavras-chave:		Dissociação.	Inteligência	Fluida	e	Cristalizada.	Dificuldade	de	Aprendizagem.	WISC-IV.

ABSTRACT
The	deepening	of	the	studies	concerning	learning	led	to	the	stratification	theory	of	the	structure	of	the	intelligence,	
thus	arising	the	fluid	and	crystallized	intelligence	concepts.	It	becomes	necessary	to	identify	and	qualify	which	one	
of	the	intelligences	is	affected	in	different	learning	disorders	and	disabilities.	WISC-IV	came	to	fill	that	gap:	its	
specific	subtests	allow	a	quantification	of	fluid	and	crystallized	intelligence,	their	deficiencies	and	discrepancies.	
There	appear	new	questions,	as:	is	there	any	discrepancy	between	fluid	and	crystallized	intelligence	in	children	with	
learning	difficulties,	using	WISC-IV	testing?	A	reading	and	writing	difficulties	bearer	teenager	is	here	evaluated,	
being	presented	 its	clinical	history	and	observation.	There	have	been	observed	 relevant	discrepancies	between	
measured	fluid	and	crystallized	intelligences.

Keywords:	Dissociation.	Fluid	and	Crystallized	Intelligences.	Learning	Difficulties.	WISC-IV.

INTRODUÇÃO

WISC-IV na avaliação neuropsicológica de criança com dificuldade de leitura 
e escrita.

Há	muitas	 décadas,	 teóricos	 da	 educação	 buscam	uma	 definição	mais	 adequada	
para	a	dificuldade	em	aprender.	Atualmente,	eles	diferenciam	as	dificuldades	e	os	transtornos	
de	aprendizagem.	Um	indivíduo	pode	ter	dificuldade	para	aprender	devido	a	diversos	fatores	
tanto	 internos	 como	 externos	 a	 ele.	 Quando	 a	 dificuldade	 para	 aprender	 tem	 como	 causa	

1 Psicóloga e pedagoga pelo Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI. 
Psicopedagogia pela Faculdade de Campinas. Neuropsicóloga pelo Instituto Paranaense de Terapia Cognitiva - 
IPTC. e-mail: recriar.recrear@bol.com.br.
2	Professora	Orientadora
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um	 fator	 interno	 (genético,	 alterações	 no	 SNC),	 chamamos	 de	 “transtornos	 ou	 distúrbios	
de	 aprendizagem”.	Quando	 a	 causa	para	 essa	 dificuldade	 em	aprender	 é	 secundária	 a	 outro	
problema	ou	é	externa	ao	indivíduo,	chamamos	de	“dificuldade	na	aprendizagem”.

Essas	dificuldades	abrangem	os	trabalhos	escolares	e	podem	impedir	o	aprendizado	
da leitura da escrita ou da matemática.

Não	é	surpreendente	a	alta	incidência	de	dificuldade	e	transtorno	de	aprendizagem,	
tendo	em	vista	as	diversas	estruturas	e	processos	envolvidos	na	aquisição	do	conhecimento.	
As	disfunções	psiconeurológicas	e	as	dificuldades	de	aprendizagem	estão	intimamente	ligadas.	
Os	 distúrbios	 de	 áreas	 específicas	 do	 sistema	 nervoso	 central	 (SNC),	 relacionadas	 com	 a	
noção	 do	 esquema	 corporal,	 do	 espaço	 e	 do	 tempo,	 constituem	 as	 bases	 neuropatológicas	
das	 alterações	 perceptomotoras	 ou	 dispatognósicas,	 das	 quais	 poderiam	 resultar	 os	 quadros	
de	dislexia,	disgrafia	e	discalculia.	 (Guardiola,	Ferreira,	Rotta,	1998).	Segundo	o	DSM	V,	o	
transtorno	de	aprendizagem	compreende	uma	inabilidade	específica,	como	leitura	incorreta	ou	
lenta,	dificuldade	de	compreender	o	 significado	do	que	é	 lido,	dificuldade	com	a	ortografia,	
dificuldades	 de	 expressão	 escrita,	 dificuldade	 com	 o	 domínio	 da	 noção	 de	 número,	 fatos	
numéricos	ou	cálculo	e	dificuldade	no	raciocínio	matemático.

Partimos	do	princípio	de	que	se	a	criança	sabe	ler,	interpretar	e	escrever,	as	outras	
dificuldades	se	tornam	secundárias	ou	causam	menor	prejuízo	na	vida	acadêmica	do	individuo.	

A leitura e a escrita possuem estreita conexão: ambos os processamentos são 
multidimensionais; componentes individuais da linguagem oral e escrita estão envolvidos para 
o sucesso em ambos os domínios. 

A	 leitura	 é	 uma	 atividade	 complexa	 que	 envolve	 pelo	menos	 dois	 processos:	 o	
reconhecimento de palavra e a compreensão da linguagem. Embora ambos sejam absolutamente 
indispensáveis,	não	parece	haver	dúvida	de	que	o	cerne	da	leitura	fluente	consiste	na	habilidade	
de	ler	ou	reconhecer	palavras.	Com	efeito,	há	evidencia	de	que	o	leitor	fluente	processa	ou	lê	
praticamente	todas	as	palavras	de	um	texto.	O	que	o	distingue	do	leitor	iniciante	ou	do	leitor	
com	dificuldade	é	que,	enquanto	estes	se	esforçam	para	identificar	as	palavras	que	encontram	
ao	 ler	um	 texto,	o	 leitor	fluente	 reconhece-as	com	 rapidez	e	 acurácia,	ou	 seja,	de	memória.	
Como	resultado,	ele	pode	concentrar	toda	sua	atenção	ou	esforço	na	construção	do	significado	
do	texto.	Não	é	surpreendente,	portanto,	que	a	habilidade	de	ler	ou	reconhecer	palavras	rápidas	
e corretamente correlaciona-se estreitamente com a habilidade de compreensão de leitura 
(Martins, 2008). 

Como	 competência	 complexa,	 a	 leitura	 envolve	 tanto	 habilidades	 específicas	
relacionadas	 ao	 processamento	 da	 informação	 escrita	 quanto	 habilidades	mais	 gerais	 como	
atenção, raciocínio e conhecimento gerais previamente armazenados (Fodorm, 1983). Assim 
é	possível	separar	os	componentes	específicos,	relacionados	ao	reconhecimento	das	palavras	
dos	componentes	gerais,	relacionados	à	compreensão	tanto	da	leitura	quanto	da	fala	(Braibant,	
1997). 

Os	estudos	que	procuram	compreender	os	processos	abrangidos	nas	habilidades	de	
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leitura	e	escrita	revelam	a	necessidade	de	um	entendimento	cada	vez	mais	profundo	do	conceito	
e	dos	mecanismos	referentes	à	inteligência.	Os	aspectos	que	envolvem	a	inteligência	podem	se	
manifestar	de	muitas	formas.	

Por essa razão, David Wechsler não concebeu a inteligência como uma capacidade 
específica,	mas	como	uma	entidade	agregada	e	global	do	 individuo	em	agir	 com	propósito,	
pensar	racionalmente	e	lidar	com	eficácia	em	seu	meio	ambiente.	Essa	capacidade	seria	o	produto	
tanto	da	constituição	genética,	como	do	esforço,	da	motivação,	dos	estilos	de	personalidade	e	
das experiências socioeducacionais do indivíduo (Alves, Pacanaro, Leme, Ambiel, WISC IV, 
2013).

Diversos modelos teóricos propostos durante o século XX procuraram sistematizar a 
inteligência,	chegando	ao	modelo	atual	que	postula	que	a	inteligência	é	um	conjunto	de	diversas	
habilidades complementares entre si. Fazem parte desse modelo os conceitos de inteligência 
fluida	 e	 de	 inteligência	 cristalizada.	É	 importante	 ter	 clara	 a	 conceituação	de	 cada	 uma	 e	 a	
diferença	entre	a	inteligência	cristalizada	e	a	inteligência	fluida.

Inteligência	 fluida	 refere-se	 à	 habilidade	 de	 raciocinar	 em	 situações	 novas,	 que	
exigem	velocidade	e	flexibilidade	mental,	diferentemente	da	inteligência	cristalizada,	que	é	a	
habilidade	de	aplicar	definições,	métodos	e	procedimentos	de	solução	de	problemas,	aprendidos	
previamente,	para	lidar	com	situações-problema.

Ambas	 encontram-se	 inter-relacionadas,	 sendo	 que	 a	 inteligência	 fluida	 traduz	
uma	 aptidão	 determinada	 pelos	 aspectos	 genéticos;	 representa	 o	 funcionamento	 intelectual	
biologicamente	determinado	(natura),	estando	em	consequência	pouco	relacionada	aos	aspectos	
culturais.	A	inteligência	fluida	é	associada	a	componentes	não	verbais	pouco	dependentes	de	
conhecimentos	adquiridos;	envolve	operações	mentais	utilizadas	frente	a	tarefas	relativamente	
novas	as	quais	não	podem	ser	executadas	automaticamente.	Portanto,	envolve	o	reconhecimento	
e	 formação	 de	 conceitos,	 a	 compreensão	 de	 implicações,	 a	 resolução	 de	 problemas	 e	 a	
reorganização	 ou	 transformação	 de	 informações	 (Schelini,	 2002).	 A	 inteligência	 fluida	 é	
prejudicada	pelo	uso	de	drogas,	a	fadiga,	o	envelhecimento	e	a	depressão;	é	um	potencial	que	
atinge	o	seu	máximo	pelo	final	da	adolescência	e	tende	a	declinar	lentamente	durante	a	idade	
adulta.

A inteligência cristalizada é uma capacidade decorrente da aculturação dos 
indivíduos: é o conjunto de capacidades exigidas na resolução de problemas cotidianos, sendo 
dependente	 de	 conhecimentos	 adquiridos	 pela	 experiência	 educacional.	 Em	 função	 disso,	
supõe-se	que	a	inteligência	cristalizada	possa	sempre	ser	incrementada,	pois	representa	o	efeito	
da	aculturação	sobre	o	potencial	inato	(nurtura);	é	dinâmica	porque	modificável	à	medida	que	
se acumulam novas experiências com o passar da idade; tende a manter-se constante ao longo 
da vida adulta, apenas declinando na idade avançada.

A	 inteligência	 fluida	 abrange	 os	 processos	 e	 as	 capacidades	 básicas	 para	 o	
desempenho	de	atividades	intelectuais	que	pouco	dependem	de	aprendizagem	(Alves,	Pacanaro,	
Leme,	Ambiel,	WISC	IV,	2013).	A	inteligência	cristalizada	se	refere	às	habilidades	já	existentes	
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e	ao	conjunto	de	informações	acumuladas,	que	se	aplicam	para	resolver	problemas	semelhantes	
aos	que	já	foram	encontrados	em	outras	ocasiões.	A	inteligência	cristalizada	tende	a	aumentar	
com a idade (Cosenza, Guerra, 2011).

Dentre as escalas mais utilizadas a nível mundial para avaliação da inteligência está a 
Escala Wechsler de Inteligência para Crianças e Adolescentes (WISC). Em sua 4ª edição (WISC 
IV)	foram	feitas	modificações	significativas,	com	a	retirada	de	alguns	subtestes,	a	modificação	
de outros e o acréscimo de novos subtestes com o objetivo de obter resultados mais precisos. 
Um	ganho	importante	dessa	nova	edição	foi	a	introdução	de	subtestes	para	a	mensuração	das	
inteligências	 fluida	 e	 cristalizada,	 visando	municiar	 os	 profissionais	 avaliadores	 com	 dados	
mais	específicos	para	nortear	a	atuação	terapêutica.

A	possibilidade	de	diferenciar	alterações	em	uma	ou	ambas	das	inteligências	amplia	
o	espectro	de	atuação	dos	profissionais	envolvidos	no	atendimento	da	criança	e	do	adolescente,	
identificando	alternativas	e	direcionando	condutas.	Essa	possibilidade	abre	novos	caminhos,	
pois	 pode	 redirecionar	 quem	 apresenta	 deficiências	 na	 inteligência	 cristalizada,	mas	 possui	
elevado	 nível	 de	 inteligência	 fluida:	 assim,	 por	 exemplo,	 um	mau	 aluno	 do	 ensino	 formal	
poderia	ser	direcionado	para	atividades	onde	esse	ensino	formal	não	seja	determinante	para	o	
seu	sucesso.	Essa	hipótese	nos	leva	ao	seguinte	questionamento:	existe	diferença	mensurável	
através	dos	subtestes	do	WISC-IV	entre	a	inteligência	cristalizada	e	a	inteligência	fluida	em	
crianças	com	dificuldade	de	aprendizagem?

MÉTODO 

CASO CLÍNICO 

O paciente avaliado é um adolescente de treze anos. Os pais são separados.  A 
família	é	composta	por:	mãe,	padrasto	e	três	irmãos	com	idade	de	dezenove,	dezessete	e	quinze	
anos.	Moram	na	casa	a	mãe,	o	padrasto,	o	paciente	e	o	irmão	de	quinze	anos.	Atualmente	a	mãe	
está grávida do padrasto. Seu pai mora com outra mulher em outra cidade.  Estuda em colégio 
publico,	cursando	o	sexto	ano	do	ensino	fundamental.	Repetiu	o	segundo	ano	e	o	sexto	ano	do	
ensino	fundamental.

Foi	trazido	pela	família	para	avaliação	com	queixa	de	dificuldade	de	aprendizagem.	
Os	 professores,	 a	 mãe	 e	 o	 pai,	 relatam	 que	 o	 paciente	 sempre	 teve	 dificuldade	 na	 escola,	
principalmente na leitura e escrita. Rende abaixo da turma e tem comportamentos agressivos. 

Segundo	a	mãe,	o	paciente	começou	a	frequentar	a	creche	com	apenas	quarenta	dias	
de vida.

Informa	que	ele	teve	dificuldade	em	relação	à	fala.	Não	sabia	se	expressar	e	fazia	
trocas	nas	palavras,	tornando	difícil	a	compreensão	de	seus	relatos.	Teve	um	derrame	pulmonar	
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com um ano e meio de idade. Fez cirurgia de adenóide aos três anos de idade. Aos cinco anos 
de	idade,	fez	atendimento	fonoaudiológico	com	duração	de	quatro	meses.

Atualmente sua alimentação é saudável, mas come muito rápido; é autônomo, toma 
banho	e	se	veste	sozinho,	sabe	preparar	seu	prato.	Dorme	em	seu	quarto	e	fala	durante	o	sono.

Apresenta	bom	humor,	porém	não	gosta	de	fazer	as	tarefas	escolares.	Sempre	teve	
problemas de aprendizagem, suas notas são abaixo da média. Tem leitura silabada, vacilante, 
não automatizada.

Distrai-se	 facilmente	 por	 estímulos	 externos.	 Discute	 e	 argumenta	 com	 adultos	
(alguns	professores	e	autoridades).	Desafia	ou	se	recusa	a	cumprir	as	exigências	ou	regras	dos	
adultos.

A	mãe	relata	que	quando	chamada	na	escola,	há	contradições	entre	o	que	seu	filho	
relata	e	o	que	a	escola	informa.	Vale	ressaltar	que	a	mãe	apresentou	dificuldade	de	aprendizagem,	
principalmente	na	leitura.	Atualmente	escreve	cometendo	erros	de	ortografia.

Segundo	 os	 professores,	 o	 paciente	 tem	dificuldade	 em	 terminar	 o	 que	 começa,	
é	 incapaz	de	prestar	atenção	numa	mesma	coisa	durante	muito	 tempo.	Tem	dificuldade	para	
seguir	 instruções	 e	 terminar	 tarefas.	Distrai-se	 facilmente	por	barulhos	ou	outros	 estímulos.	
Vive sonhando, “no mundo da lua”.

Apresenta	hiperatividade	(não	pára	quieto,	impulsivo,	não	espera	a	vez,	impaciente,	
se	 intromete	na	conversa	dos	outros).	Apresenta	comportamento	agressivo,	desafiante,	viola	
regras, não aceita limites, é desobediente.

Apresenta-se	descomprometido	com	os	estudos.	Provoca	os	demais	colegas	e	se	faz	
de vitima, sempre acusando os outros. Recusa-se a realizar as atividades diárias em sala de aula 
e	quando	faz	deixa	incompleta,	mesmo	sabendo	como	fazer.

Demora a retirar seu material da bolsa e iniciar os trabalhos, reage agressivamente 
quando	contrariado.	Em	muitas	situações	o	aluno	só	realiza	atividades	após	muita	pressão.

Termina	as	atividades	e	deveres	escolares	com	atraso.	Tem	dificuldades	em	redigir	
textos (sintetizar, resumir, conteúdo, coerência). Sua leitura é lenta, silabada, vacilante, não 
automatizada.	Apresenta	dificuldade	na	interpretação	de	textos	escritos.	Denota	dificuldade	na	
escrita,	faz	trocas.	O	raciocínio	lógico	é	lento.	Rende	abaixo	do	esperado	na	escola.

	 Realiza	 algoritmos	 de	 resolução	 de	 operações	 básicas.	 Tem	 dificuldade	 com	 a	
leitura	e	a	interpretação	de	situações-problemas,	mas	uma	vez	que	compreende	a	atividade	o	
aluno estrutura estratégias para sua resolução.

Preencheu todos os critérios do DSM-V para o diagnóstico de rebaixamento global 
cognitivo com comorbidade de TDAH do tipo desatento.

PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA

A	avaliação	neuropsicológica	foi	realizada	em	sete	sessões,	sendo	uma	entrevista	com	
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a	mãe,	uma	com	o	pai	e	as	demais	somente	com	o	paciente;	além	disso,	foram	encaminhados	à	
escola	questionários	respondidos	pelos	professores	avaliando	o	comportamento,	a	sociabilidade	
e	a	aprendizagem	do	paciente.		As	atividades	da	avaliação	foram	realizadas	em	consultório,	um	
ambiente iluminado, silencioso e ventilado.

Foram empregados os seguintes instrumentos e técnicas:
a. Entrevista	com	o	paciente	com	ênfase	nos	aspectos	neurológicos,	sobretudo	os	

mais relacionados à leitura e escrita.  
b. Observação clínica durante a avaliação.
c. Escala de inteligência Wechsler para crianças e adolescentes - WISC IV 

-	 (Wechsler,	 2013),	 adaptado	 por	Rueda,	Noronha,	 Sisto,	 Santos	&	Castro.	 	O	WISC	 IV	 é	
um	instrumento	clínico	de	aplicação	 individual	que	 tem	como	objetivo	avaliar	a	capacidade	
intelectual das crianças e o processo de resolução de problemas. É um teste administrado 
individualmente,	de	preferência	em	duas	sessões.	

d. Figura	Complexa	de	Rey	-	(Rey,	2010),	adaptado	por Oliveira	&	Rigoni.	Avalia	a	
capacidade	de	percepção	visual	e	memória	imediata,	mediante	a	cópia	da	figura	e	posteriormente	
a	recordação	de	memória	da	mesma	figura.	Aplicado	individualmente,	em	crianças	a	partir	dos	
quatro	anos.	Não	é	permitido	uso	de	borracha.	Tempo	de	aplicação:	de	5	a	25	minutos.	

e. Provas de Avaliação dos Processos de Leitura - PROLEC – (Cuetos, 2010). 
Avalia	 os	 diferentes	 processos	 e	 subprocessos	 que	 interferem	 na	 leitura,	 para	 identificar	 os	
casos	de	dificuldades	em	sua	aprendizagem	e	quais	os	processos	que	são	responsáveis	por	essas	
dificuldades.	Ainda	não	há	padronização	para	este	teste.	

f.	 Teste do Desenho da Casa – Árvore – Pessoa (HTP) – (Buck, 2003). Uma 
Técnica	Projetiva	de	Desenho	para	obter	informações	sobre	como	o	indivíduo	experiencia	sua	
individualidade em relação aos outros e ao ambiente do lar. 

g. Teste	Hayling	-	 (Fonseca,	Oliveira,	Gindri,	Zimmermann,	Reppold	e	Parente,	
2010).	O	Teste	Hayling	avalia	componentes	das	funções	executivas	como	iniciação,	inibição	
e velocidade de processamento.  Divide-se em duas partes: na parte A, o participante deve 
completar	 as	 sentenças	 com	 palavras	 que	 tenham	 relação	 com	 as	 frases,	 examinando	 a	
habilidade	de	Iniciativa	Verbal	e	Velocidade	de	Processamento.		Na	parte	B,	as	frases	precisam	
ser completadas com palavras não relacionadas, avaliando componentes mais complexos das 
funções	executivas,	como	o	planejamento	e	a	inibição	verbal.

h. Avaliação da compreensão leitora de textos expositivos – (Saraiva, Moojen, 
Munarski,	 2009).	Avalia	 a	 compreensão	 leitora	 de	 crianças	 com	 queixa	 de	 dificuldades	 de	
aprendizagem	e	leitura.	Estes	textos	possuem	diferentes	formas	de	organização	(superestrutura),	
sendo	assim	possível	tornar	mais	clara	a	forma	como	os	leitores	com	dificuldades	constroem,	
mentalmente,	 as	 informações	 textuais,	 o	 que	 aprendem	 sobre	 elas	 e	 quais	 seus	 possíveis	
problemas de compreensão.

i. 	 Tarefas	 Ecológicas	 (contas	 e	 problemas	 de	 matemática,	 ditado,	 escrita	
espontânea,	cópia	de	um	texto	–	conteúdos	referentes	à	série	em	que	o	paciente	estuda).
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RESULTADOS

O	paciente	 interagiu	 bem.	Aceitou	 a	 proposta	 de	 trabalho	 à	 qual	 foi	 submetido.	
Aceitou os limites colocados, porém se mostrou apático, sem iniciativa. Sua verbalização 
se	 deu	 de	 forma	 confusa	 e	 por	 vezes	 incoerente,	 revelando	 dificuldade	 para	 expressar	 seus	
pensamentos	e	entender	as	questões	feitas.

Foram	 aplicados	 testes	 para	 caracterização	 do	 TDAH	 e	 o	 transtorno	 específico	
da	leitura	e	escrita,	pois	fazem	parte	da	avaliação	neuropsicológica	usual.	No	entanto,	para	a	
finalidade	deste	 trabalho,	cujo	objetivo	é	analisar	as	 inteligências	fluida	e	cristalizada,	serão	
enfocados	os	 resultados	obtidos	no	 teste	Escala	Wechsler	de	 Inteligência	para	Crianças	 -	4ª	
Edição (WISC-IV), Inventário de Comportamentos para Crianças e Adolescentes (CBCL 6/18), 
avaliação	do	processamento	auditivo	(fonoaudiológico)	e	avaliação	com	neuropediatra.

Após	a	aplicação	dos	subtestes	foram	obtidos	os	seguintes	resultados:	o	QI	Total	
(QIT)	é	derivado	da	combinação	de	pontuações	em	10	subtestes	e	é	considerado	a	estimativa	
mais	representativa	do	funcionamento	intelectual	global.	

Tabela 1: Conversão dos Pontos Brutos em Pontos Ponderados – WISC IV
Subtestes PB Pontos Ponderados

Cubos (CB) 38 11  11   11
Semelhanças (SM) 15 7 7    7
Dígitos (DG) 11 5   5  5
Conceitos Figurativos (CN) 8 4  4   4
Código (CD) 46 9    9 9
Vocabulário (VC) 17 3 3    3
Seq.	de	Núm.	e	Letras	(SNL) 17 9   9  9
Raciocínio Matricial (RM) 15 6  6   6
Compreensão (CO) 21 9 9    9
Procurar Símbolos (PS) 27 12    12 12
(Completar Figuras) (CF) 12 3  (3)   (3)
(Cancelamento) (CA) 69 8    (8) (8)
(Informação)	(IN) 13 5 (5)    (5)
(Aritmética) (AR) 21 8   (8)  (8)
(Raciocínio com Palavras) (RP) 10 6 (6)    (6)

Soma dos Pontos Ponderados
19 21 14 21 75
ICVIOPIMOIVPQIT

Tabela 2: Conversão da Soma dos Pontos Ponderados em Ponto Composto WISC IV

Escala Soma dos Pontos 
Ponderados

Ponto 
Composto

Rank 
Percentil

Intervalo de 
Confiança 95 %

Compreensão Verbal 19 ICV 78 7 72-87
Organização Perceptual 21 IOP 81 10 75-90
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Memória Operacional 14 IMO 83 13 77-91

Velocidade de Processamento 21 IVP 103 58 94-112

QI Total 75 QIT 81 10 77-87

A	 habilidade	 cognitiva	 geral	 do	 paciente	 supera	 aproximadamente	 10%	 das	
crianças da sua idade. As habilidades de raciocínio verbal do paciente, mensuradas pelo Índice 
de	Compreensão	Verbal	que	avalia	raciocínio	verbal	e	formação	de	conceitos,	estão	acima	de	
aproximadamente	7%	das	crianças	com	a	mesma	idade.	

As habilidades de raciocínio não verbal do paciente, mensuradas pelo Índice de 
Organização	Perceptual	que	avalia	formação	de	conceitos	não	verbais,	percepção	e	organização	
visual, processamento simultâneo, coordenação visomotora, aprendizagem e habilidade de 
separar	 figuras	 e	 fundo	 de	 um	 estímulo	 visual	 são	 superiores	 a	 aproximadamente	 10%	 das	
crianças com a mesma idade. 

As habilidades de memória operacional do paciente, mensuradas pelo Índice 
de	 Memória	 Operacional	 que	 avalia	 as	 habilidades	 do	 examinando	 de	 sustentar	 atenção,	
concentração	 e	 exercer	 controle	mental	 estão	 acima	de	 aproximadamente	 13%	das	 crianças	
com a mesma idade. 

O Índice de Velocidade de Processamento é um indicador da velocidade com a 
qual	a	criança	pode	processar	mentalmente	uma	informação,	simples	ou	rotineira,	sem	errar.	
Desempenhos	em	tarefas	dessa	natureza	podem	ser	influenciados	pela	discriminação	visual	e	
coordenação	visomotora.	Nessas	habilidades	P.	supera	aproximadamente	58%	das	crianças	com	
a mesma idade.

DISCUSSÃO

Os	dados	obtidos	por	meio	da	avaliação	quantitativa	e	principalmente	qualitativa	
permitiram	identificar	transtornos	específicos	da	leitura	e	escrita,	com	comorbidade	no	déficit	
de	atenção	(TDAH)	tipo	desatento.	Foram	utilizados	como	referência	os	instrumentos:	WISC	
IV, Inventário de Comportamentos para Crianças e Adolescentes (CBCL 6/18), avaliação do 
processamento	auditivo	(fonoaudiológico)	e	avaliação	com	neuropediatra.

Os relatos da escola e dos pais, a observação clinica e os resultados do WISC 
IV	indicam	que	o	sintoma	mais	evidente	é	um	transtorno	especifico	de	leitura	e	escrita.	Esse	
transtorno	provoca	dificuldades	na	aprendizagem	acadêmica	do	paciente,	o	que	vai	ao	encontro	
do	 estudo	de	Martins	 (2008),	 que	 descreve	 o	 processo	 do	 desenvolvimento	 das	 habilidades	
de leitura e escrita: segundo Martins (2008), a habilidade de ler palavras com acurácia e 
rapidez	baseia-se,	em	grande	parte,	na	capacidade	de	ler	por	meio	da	recodificação	fonológica;	
dificuldades	nessa	capacidade	constituem	a	causa	mais	frequente	das	dificuldades	de	leitura	e	
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escrita.
Para	ter	sucesso	na	leitura	e	na	escrita	é	indispensável	o	conhecimento	do	alfabeto	e	

a	consciência	fonológica.	A	consciência	fonológica	diz	respeito	à	habilidade	de	prestar	atenção	
consciente	aos	sons	da	fala.

De	acordo	com	Martins	(2008),	o	treinamento	de	consciência	fonológica	tem	um	
impacto	 positivo	 na	 aprendizagem	da	 leitura	 e	 da	 escrita.	Existe	 um	 forte	 consenso	 de	 que	
dificuldades	fonológicas	representam	o	cerne	da	dislexia	de	desenvolvimento.

Os	resultados	da	avaliação	fonoaudiológica	indicaram	distúrbio	de	processamento	
auditivo	(central),	com	dificuldades	na	evocação	e	rotulação	linguística	de	padrões	não	verbais	
e	dados	sugestivos	de	algum	problema	na	retenção/manipulação	de	informações	auditivas	na	
memória	de	trabalho.	Além	disso,	apresentou	rebaixamento	no	teste	de	consciência	fonológica,	
o	 qual	 avalia	 a	 capacidade	 de	 refletir	 e	 operar	 com	os	 sons	 da	 língua.	Também	 apresentou	
dificuldade	na	resolução	temporal,	ou	seja,	na	discriminação	de	diferenças	acústicas	mínimas	
entre os estímulos sonoros no aspecto temporal.

Atualmente	 define-se	 o	 transtorno	 de	 déficit	 de	 atenção/hiperatividade	 (TDAH)	
como	 uma	 síndrome	 neurocomportamental	 com	 sintomas	 classificados	 em	 três	 categorias:	
desatenção, hiperatividade e impulsividade. Portanto, o TDAH se caracteriza por um nível 
inadequado	de	atenção	em	relação	ao	esperado	para	a	idade,	o	que	leva	a	distúrbios	motores,	
perceptivos, cognitivos e comportamentais.

No DSM-V são mencionados três subtipos de TDAH: com predomínio de desatenção, 
com	predomínio	de	hiperatividade	 e	uma	combinação	de	 ambos.	Disso	 resulta	 significativo	
comprometimento	funcional	em	diversas	áreas,	seja	acadêmica,	profissional	ou	social.

A	avaliação	com	o	neuropediatra	confirmou	a	hipótese	do	transtorno	de	Déficit	de	
Atenção/Hiperatividade com predomínio do subtipo desatento (TDAH).

As	questões	propostas	nos	subtestes	das	Escalas	Wechsler	pretendem	ser	semelhantes	
àquelas	que	os	indivíduos	enfrentam	em	seu	ambiente,	sendo	que	algumas	têm	correspondência	
próxima com a inteligência cristalizada (subtestes verbais) e outras correspondem à inteligência 
fluida	(subtestes	de	execução)	(Wechsler,	2013).

Os	resultados	referentes	aos	subtestes	do	WISC	IV	permitiram	avaliar	a	dissociação	
entre	 as	 inteligências	 cristalizada	 e	 fluida.	 O	 paciente	 avaliado,	 apesar	 de	 apresentar	 um	
transtorno	de	 leitura	e	escrita	e	déficit	de	atenção,	obteve	bom	escore	na	 inteligência	fluida,	
porém baixo escore na inteligência cristalizada.

O	grupo	de	 testes	 que	medem	a	velocidade	de	processamento	 (código,	 procurar	
símbolo,	cancelamento)	-	que	avaliam	essencialmente	a	inteligência	fluida,	pois	não	dependem	
de	aprendizado	prévio	-	foi	aquele	no	qual	o	paciente	obteve	o	maior	escore.

Já nos subgrupos de compreensão verbal, organização perceptual e memória 
operacional, onde é mais exigida a inteligência cristalizada, pois dependem do aprendizado 
prévio	e	da	capacidade	de	seguir	instruções,	os	resultados	foram	nitidamente	inferiores	em	sua	
maior parte.
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Deve	ser	observado	que	em	alguns	testes	dos	subgrupos	que	medem	organização	
perceptual	 e	 memória	 operacional	 –	 cubos	 –	 que	 também	 independem	 da	 inteligência	
cristalizada,	os	escores	obtidos	foram	um	pouco	mais	elevados.	No	teste	de	aritmética,	que	em	
tese	mede	conhecimentos	adquiridos	(inteligência	cristalizada),	o	paciente	obteve	um	escore	
mediano	utilizando-se	de	estratégias	alternativas	pouco	comuns,	não	seguindo	as	regras	formais	
das	operações;	esse	dado	foi	obtido	através	da	observação	qualitativa	durante	a	avaliação.

A	 inteligência	 cristalizada	 depende	 da	 inteligência	 fluida,	 uma	 vez	 que	 quanto	
maior	o	potencial	cognitivo	representado	por	esta,	maior	a	facilidade	e	o	ritmo	de	aquisição	
de	conhecimentos,	representado	por	aquela	(Cattell,	1971,	citado	em	Brody,	2000	e	Miranda,	
2000).

No	 entanto,	 no	 caso	 em	 estudo	 observou-se	 uma	 deficiência	 na	 inteligência	
cristalizada	embora	a	inteligência	fluida	esteja	preservada.	Esses	resultados	sugerem	direcionar	
a	intervenção	no	sentido	de	potencializar	a	inteligência	fluida	para	compensar	as	deficiências	
da	inteligência	cristalizada,	a	qual	deve	ser	trabalhada	com	métodos	específicos	para	a	situação.	

Tanto	os	transtornos	de	aprendizagem	como	a	dificuldade	na	aprendizagem	geram	
problemas	emocionais	que	afetam	a	autoestima	do	indivíduo	e	podem	influenciá-lo	por	toda	
a vida. Stevanato, Loureiro, Linhares e Marturano (2003) compararam o autoconceito de 
crianças	com	dificuldade	de	aprendizagem	e	seu	comportamento	com	crianças	sem	dificuldade	
de	aprendizagem,	concluindo	que	as	crianças	com	dificuldade	de	aprendizagem	apresentaram	
autoconceito	 significativamente	mais	 negativo	 do	 que	 as	 outras	 em	 relação	 a:	 autoconceito	
total,	status	intelectual,	comportamento,	ansiedade,	popularidade	e	satisfação.

Confirmando	 os	 resultados	 dos	 estudos	 prévios	 citados	 acima,	 o	 caso	 avaliado	
apresenta diversas das características encontradas: P. tem baixa autoestima, é emocionalmente 
abalado	e	se	coloca	em	situações	de	risco,	transgredindo	regras	e	desafiando	as	autoridades.

Com os dados obtidos com a aplicação do WISC-IV é possível esclarecer o paciente 
sobre	seu	real	potencial	e	orientá-lo	a	escolher	atividades	que	privilegiem	a	inteligência	fluida,	
que	é	uma	inteligência	que	não	necessita	do	ensino	formal.	Paralelamente,	deve-se	direcionar	a	
intervenção	neuropsicológica	no	sentido	de	fortalecer	a	inteligência	cristalizada.

 Os ganhos obtidos com a melhor utilização de suas habilidades inatas e a correção 
de	seus	déficits	forçosamente	desembocarão	na	melhora	de	sua	autoestima,	desempenho	escolar	
e integração social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os	 resultados	 obtidos	 permitem	 concluir	 que	 existe	 uma	 discrepância	 entre	 os	
subtestes	que	medem	a	inteligência	fluida	e	a	inteligência	cristalizada,	neste	caso.

Esses	dados	nos	permitem	questionar	se	a	inteligência	fluida	permanece	preservada	
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em	crianças	com	dificuldade	de	aprendizagem,	enquanto	a	inteligência	cristalizada	apresenta-se	
comprometida.	Porém,	no	decorrer	da	pesquisa	poucos	estudos	foram	encontrados	referentes	à	
dissociação	entre	as	inteligências	cristalizadas	e	fluidas,	o	que	impõe	limitações	em	comparar	
e	 confirmar	 os	 resultados.	 Portanto,	 se	 fazem	 necessárias	mais	 pesquisas	 que	 enfoquem	 as	
inteligências	fluida	e	cristalizada	em	alunos	com	dificuldade	de	aprendizagem,	para	verificar	
se	essa	dissociação	entre	as	inteligências	é	um	achado	eventual,	específico	deste	caso,	ou	se	se	
trata	de	achado	constante	em	pacientes	portadores	das	dificuldades	abordadas.
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AS EXPRESSÕES DAS ARTES VISUAIS NO PERÍODO RENASCIMENTO

Marco Pais Neves dos Santos1

Kenneth Clark 
Man-the	measure	of	all	things.	Civilisation. Vol. IV.
United	States:	British	Broadcasting	Corporation’s	(BBC),	ed.	DVD,	2005.	

O	filme	alvo	de	resenha	faz	parte	da	série	da	BBC	Civilisation, de Lord Kenneth 
Clark,	que	passou	inicialmente	nas	televisões	americanas	entre	23	de	Fevereiro	e	18	de	Maio	
de	1969.	Esta	série	está	dividida	em	treze	episódios	e	foi	produzida	com	base	na	visão	pessoal	
de	Kenneth	Clark,	que	durante	treze	semanas	-	e	por	isso	serem	treze	episódios	-	tentou	mostrar	
como 2 mil anos de compulsão criativa moldaram a civilização Ocidental. Passados 40 anos 
continua	 a	 ser	 uma	 excelente	 ferramenta	 de	 aprendizagem	pelas	 imagens,	 cores	 e	 sons	 dos	
conteúdos	pedagógicos	e	científicos.	A	presente	resenha	tem	foco	no	quarto	episódio,	intitulado	
Man-the measure of all things,	com	uma	duração	aproximada	de	50	minutos,	que	estreou	a	16	
de Março de 1968, editado em DVD em 20052.

Kenneth Clark em Man-the measure of all things, em Português Homem – A 
medida de todas as coisas,	descreve	a	evolução	das	expressões	nas	artes	visuais	no	período	do	
Renascimento,	sobretudo	a	partir	de	Florença	onde	argumenta	que	a	redescoberta	do	passado	
clássico impulsionou o pensamento europeu, e destaca a participação na vida pública activa 
pelos leigos (presença nas Universidades). Ao longo do episódio vai visitar os palácios de 
Mantua e Urbino, por serem igualmente centros de (renascença) civilização. As principais 
expressões	visuais	trabalhadas	são:	a	Arquitectura,	a	Literatura,	a	Pintura	relacionada	com	as	
Artes Decorativas (expressão simbólica), a Escultura, a Música, e a mentalidade individual 
(cultural)	de	uma	burguesia	emergente,	construída	por	Homens	que	tinham	prazer	em	passar	
os tempos de ócio em ruas e praças, e ir às lojas da época; movimento acompanhado pela 
exposição pública das artes de trabalho (trabalhavam na rua), convidando à observação do seu 
esforço,	ou	até	à	crítica	do	vizinho,	por	exemplo,	entre	os	carpinteiros.	

1	Licenciado	em	Geografia	e	Planeamento	Regional	e	em	História	pela	Faculdade	de	Ciências	Sociais	e	Humanas	
da	Universidade	Nova	de	Lisboa.	Mestre	em	Cidadania	Ambiental	e	Participação,	e	frequência	do	Doutoramento	
em Doutoramento em Sustentabilidade Social, na Universidade Aberta de Portugal. Técnico Superior no Instituto 
da Construção e do Imobiliário (InCI), Av. Júlio Dinis, n.º 11 - 1069 – 010, Lisboa, Portugal. Email: marco.
santos@inci.pt.	 	As	premissas	desta	série	 foram	definidas	por	Kenneth	Clark,	ao	citar	de	John	Ruskin:	“Great	
nations	write	their	autobiographies	in	three	manuscripts	-	the	book	of	their	deeds,	the	book	of	their	words	and	the	
book	of	their	art.	Not	one	of	these	books	can	be	understood	unless	we	read	the	two	others,	but	of	the	three	the	only	
trustworthy	one	is	the	last”	(Clark,	1969).
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O	autor	começa	por	questionar	o	porquê	de	ser	em	Florença	que	estas	alterações	
tiveram origem, e não em outro local. Em seguida, desenvolve esta mesma indagação, para a 
qual	responde	que	“o	historiador	de	arte	Renascentista,	Vasari,	ao	se	perguntar	porque	foi	em	
Florença	mais	do	que	em	outro	 lugar	que	o	homem	aperfeiçoou	suas	artes,	ocorreu-lhe	esta	
primeira resposta: “O espírito crítico, o ar de Florença, tornando as mentes naturalmente livres 
e	insatisfeitas	com	a	mediocridade”	(Clark,	1969:	16,05	minutos).

Pode-se	 dizer	 que	 a	 arte	 renascentista	 primou	 pela	 riqueza	 de	 detalhes	 e	 pela	
reprodução dos traços humanos, tal como se pode ler numa passagem de Clark: “A resposta está 
numa	sentença	do	antigo	filósofo	Grego	Protágoras:	“O	homem	é	a	medida	de	todas	as	coisas”	
(Clark, 1969: 1,45 minutos).

O	filme	até	aos	8	minutos	aborda	estruturas	da	arquitectura3.	Começa	por	referir	a	
Capela	de	Pazzi,	construída	Filipo	Brunellesco	entre	1430	e	1444,	como	exemplo	da	arquitectura	
do	 humanismo,	 onde	 se	 observa	 uma	 fachada	 principal	 que	 recolhe	 o	 arco	 central	 de	 volta	
perfeita	ligando	as	duas	secções	de	colunatas	simétricas,	e	no	interior	a	arquitrave	interrompida	
que	 apoia	 as	 duas	 abóbadas	 de	 berço	 que	 suportam	 a	 cúpula	 hemisférica.	 Para	 Clark,	 o	
grande	responsável	deste	novo	estilo,	diferente,	sem	excessos,	trabalhado	com	base	no	corpo	
humano,	foi	Filipo	Brunellesco4, mas também Leon Battista Alberti5.	De	facto,	Brunellesco	foi	
responsável	 por	 descobertas	 que	 se	 distanciaram	 da	 engenharia	medieval,	 nomeadamente	 a	
perspectiva	matemática	que	permitia	a	o	projecto	de	igrejas	em	plano	central,	em	substituição	
da antiga basílica medieval, e a técnica de construção das duas células, uma de suporte à outra, 
“coroadas”	por	uma	cúpula	que	para	além	da	função	estética	estabilizava	o	edifício.

De	 seguida,	 Kenneth	 Clark	 introduz	 a	 literatura,	 dando	 ênfase	 a	 Petrarca,	 pela	
descoberta das cartas de Ática e de Cícero, e a Giovanni Boccaccio. Para o autor, a inspiração 
do	Renascimento	tem	fundamento	nos	autores	Gregos	e	Romanos,	com	base	numa	sequência	
do	passado	histórico,	e	não	em	um	qualquer	acontecimento	novo,	isolado,	que	emergiu	do	nada.

Apesar do quanto de novo que se desejaria falar no Renascimento a velha crença de 
que foi amplamente baseado no estudo da literatura antiga permanece verdadeira. 
Naturalmente a Idade Média recorreu muito mais á antiguidade clássica do que se 
costumava supor, porém as suas fontes eram limitadas, seus textos não eram fiéis e 
sua interpretação era frequentemente fantasiosa. Os primeiros 30 anos do século 15 
foram um período heróico de erudição quando trabalhos até então desconhecidos dos 
maiores escritores da antiguidade – Tácito, Platão, Cícero e muitos outros – foram 
descobertos em bibliotecas monásticas onde permaneciam desde que haviam sido 
copiados durante o obscurantismo	(Clark,	1969:	7,50	minutos,	grifo	nosso).

3		As	várias	expressões	das	artes	visuais	do	período	do	Renascimento	não	estão	introduzidas	no	filme	como	aqui	
foram	elencadas.	Foi	um	recurso	para	facilitar	e	simplificar	a	estrutura	da	recensão	(entradas	autónomas).
4  Brunellesco sucedeu Giotto.
5	 Léon	Baltista	Alberti	 (1404-1472)	 foi	 também	 um	 importante	 teórico	 da	Arquitectura	 renascentista	 (De Re 
Aedificatona	–	transição	da	Arquitectura	gótica	para	a	Arquitectura	renascentista).
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Ao	introduzir	a	literatura,	Clark	aborda	personagens	diferenciadas	intelectualmente,	
que	 procuravam	a	 felicidade	 através	 do	 conhecimento,	 defendiam	o	 livre	 conhecimento	 até	
então domiciliado na igreja, apostavam na presença pública e na presença inteligente na política, 
até com um sentimento de pertença nacionalista, e destaca personagens como o chanceler 
humanista, Leonardo Bruni (1369-1444), e também Caluccio Salutati (1331-1404). Para estes 
doutos era o retomar às estruturas da Roma Clássica, pelo exemplo de Cícero, um membro 
activo	na	vida	pública	romana	(Clark,	1969:	9,40	minutos).	Não	será	abusivo	dizer	que	o	século	
XV tem muito de Platão, do Espiritualismo Idealista e da Visão Matemática do Universo.

A	partir	dos	12	minutos	 realça	a	pintura,	começando	por	 fazer	uma	comparação	
entre	as	 formas	geométricas	da	arquitectura	com	as	formas	matemáticas	e	estilos	de	pintura	
renascentista.	 As	 principais	 perspectivas	 eram	 direccionadas	 para	 as	 cidades,	 o	 que	 se	
compreende,	já	que	a	as	cidades	e	as	actividades	económicas	estavam	em	crescente.	Assim,	no	
século	XV,	muitos	eram	os	quadros	que	representavam	a	cidade	ideal,	harmoniosa,	equilibrada,	
esteticamente	 bela,	 com	 espaços	 adequados	 às	 novas	 estruturas	 e	 dinâmicas	 sociais	 (por	
exemplo,	a	existência	de	uma	Praça	Pública	para	os	jovens,	e	os	Pórticos	para	os	idosos),	enfim,	
projectos vocacionados para o homem gregário moderno (aos olhos dos renascentistas). 

A	pintura	denota	um	enorme	esforço	racional	porque	tudo	parece	natural,	com	uma	
colossal	preocupação	com	o	equilíbrio	da	composição	e	a	distribuição	das	formas,	 tal	como	
aconteceu na escultura. Os pintores procuravam o naturalismo, representar o homem com uma 
estrutura	 proporcional	 e	 em	 contextos	 reais,	 e	 pretendiam	 sempre	 que	 possível	 a	 realidade.	
Compreende-se	 que,	 certamente,	 o	 seu	 maior	 desafio	 seria	 pintar	 figuras	 mitológicas	 que	
nunca	conheceram,	com	grande	naturalidade.	Acrescia	o	facto	de	as	pinturas	serem	cuidadosas	
com	a	natureza,	simbolizando	o	apreço	e	o	conhecimento	que	dela	os	Homens	na	Renascença	
possuíam.

Os temas tratados eram imensos, mas os mais predominantes eram os religiosos6, 
os	mitológicos	(período	greco-romano),	cenas	da	vida	quotidiana	ou	representação	das	cidades	
ideias	(ruas,	arcadas,	etc.),	e	também	retratos	pessoais,	recorrendo	diversas	vezes	à	figura	do	
corpo	nu;	o	que	reflecte	o	apreço	pela	Antiguidade	Clássica	e	pela	valorização	do	corpo	humano7.

A	pintura	 surge	 associada	 às	 artes	 decorativas	 porque	 segundo	o	 autor	 era	mais	
importante	a	expressão	simbólica,	que	reflectia	uma	nova	ideia	do	lugar	do	homem	no	âmbito	
das	coisas,	e	o	controle	do	homem	sobre	o	seu	destino,	do	que	a	perspectiva	da	técnica	utilizada	
nas pinturas (Clark, 1969: 13,40 minutos).

Nas Artes decorativas (expressão simbólica) destacam-se alguns materiais, como a 
madeira	aplicada	nos	aposentos	e	nos	coros	das	igrejas,	que	segundo	o	autor,	são	um	“repertório	

6	Mesmo	 afirmando	 que	 a	 Idade	Média	 foi	 um	 período	 de	 trevas,	 os	 pensadores	 e	 artistas	 do	 renascimento	
conservaram	muito	do	pensamento	religioso	cristão.	A	maioria	dos	pintores	renascentistas	eram	servos	fiéis	da	
Igreja,	 logo	 inseriam	a	 religião	nas	 suas	obras.	A	grande	diferença	destes	 autores,	 envolvia	a	 emancipação	do	
interesse e do pensamento humano em relação ao monopólio intelectual controlado pela Igreja.
7	 	Pintores	sienenses:	Duccio;	Simone	Martini;	e	Irmãos	Lorenzetti.	Pintores	florentinos:	Cimabue	e	Giotto.
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do simbolismo Renascentista” (Clark, 1969: 14,10 minutos).
Em relação à escultura, o autor começa por descrever uma representação de David 

de	Donatello,	que	está	no	hall	do	museu	de	Bargello,	referindo	a	beleza	e	as	formas	perfeitas.	
Refletindo	sobre	as	ideias	do	autor,	acreditamos	que	a	evolução	da	escultura	resultou	em	grande	
medida	do	crescimento	económico	que	se	começou	a	evidenciar	no	século	XIV,	e	permitiu	que	
a	escultura	no	século	XV	reflorescente,	encomendada	pelos	homens	“fortes”	do	século	XIV,	
que	sabiam	e	queriam	ganhar	dinheiro,	tais	como	Dante,	Petrarca,	Charles	5	da	França	e	Jean	
de	Berry	(Clark,	1969:	19,05	minutos).

Os dois grandes nomes da escultura renascentista são Donatello e Ghiberti. Porém, 
só	com	o	conhecido	Miguel	Ângelo	é	que	a	escultura	atingiu	um	grau	de	perfeição	dificilmente	
alcançável,	trabalhando	o	dinamismo,	a	força	e	o	dramatismo.	Esta	arte	tinha	raízes	clássicas,	
procurava	alcançar	a	perfeição,	era	composta	por	formas	harmoniosas	e	realistas,	para	a	qual	
contribuíram os maiores e melhores conhecimentos sobre anatomia no século XV.

A	 escultura	 de	 bustos-retratos	 cresce	 no	 século	XV,	 com	mais	 perfeição	 e	 com	
maior	naturalismo,	por	exemplo,	o	busto	de	um	médico	tinha	representado	na	face	os	contornos	
da sabedoria, do conhecimento. As estátuas também têm o selo do renascimento, visível na 
posição	e	desenho	da	cabeça,	geralmente	levantada,	o	que	indica	a	força	e	confiança	que	os	
homens emprestavam a esta ideia do renascimento.

Aos	25	minutos	 o	 autor	 refere	 a	 imprensa,	 os	 poemas	 e	 os	manuscritos,	 aborda	
a política e a distinção pública para aceder aos cargos políticos, e compara os proveitos 
financeiros	dos	homens	da	política	e	dos	banqueiros,	 com	base	nos	manuscritos	que	ambos	
publicam.	Conclui	que	o	manuscrito	com	poemas,	ilustrado	na	escala	de	cinzas,	propriedade	
de	Lorenzo	de	Medici,	governante	que	alterou	a	vida	intelectual	de	Florença	depois	da	segunda	
metade	do	século	XV,	é	que	governou	a	cidade	por	quase	30	anos,	diverge	esteticamente	(muito	
embelezado	e	colorido)	do	manuscrito	do	Duque	de	Berry,	um	homem	dos	negócios.	Isto	é	uma	
excelente analogia para perceber a dinâmica de Florença no século XV (Clark, 1969: 24,44 
minutos).

Ao	longo	de	todo	o	filme	a	música	está	presente,	e	no	plano	das	artes	emerge	tal	
como nos restantes sectores, respondendo às necessidades de um grupo social emergente, os 
burgueses, com muitos recursos, provenientes principalmente da indústria têxtil e do comércio8.

Se no inicio do século XV tínhamos em Florença o surgimento da arte renascentista, 
centrada	no	homem,	com	harmonia	e	proporcionalidade,	no	último	quartel	desse	mesmo	século,	
o	renascimento	já	se	fazia	sentir	de	igual	forma	nas	pequenas	cortes	da	Itália	Setentrional,	tais	
como	Mantua	e	Urbino;	esta	última	foi	um	dos	marcos	da	civilização	Ocidental	(Clark,	1969:	
28,03 minutos).

Kenneth	Clark	“viaja”	até	estas	cortes	e	descreve	o	que	 já	antes	 tinha	feito	para	

8	 	Evolução	sobretudo	a	partir	de	França,	onde	triunfa	a	Ars Nova,	que	rompe	com	as	regras	tradicionais	(polifonia	
e arte contrapontista).
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Florença.	Contudo	algumas	notas	são	interessantes	para	uma	reflexão	final.	O	autor	refere	que	
Urbino tinha uma grande biblioteca no seu palácio, mas não podia tirar a armadura para ler os 
livros,	o	que	se	compreende	pela	instabilidade,	mas	também	é	uma	forma	suave	de	mostrar	que	
a	prevenção	é	a	fragilidade	da	sociedade	renascentista.	

Outra	apreciação	resulta	do	facto	de	o	renascimento	não	chegar	a	todos,	mas	somente	
a	 meia	 dúzia	 de	 pessoas	 que	 viviam	 na	 corte,	 criando	 discrepâncias	 em	 tudo	 semelhantes	
ao	 período	 medieval,	 neste	 caso	 pelo	 diferenciamento	 intelectual.	 O	 povo	 também	 estava	
envolvida	num	processo	civilizacional,	ainda	que	distinto	do	que	se	verificava	na	corte,	mas	
essas	referências	não	chegaram	aos	nossos	dias,	à	excepção	de	algumas	casas	rústicas	em	mau	
estado	de	conservação.	Algumas	serigrafias	que	representavam	o	espaço	rural	faziam-no	não	
no sentido produtivo, da terra arável e agricultada, mas como espaço de lazer, para os nobres 
passarem os seus tempos livres. 

Segundo	o	autor,	ideia	que	subscrevemos,	o	fim	da	cultura	renascentista	deve-se	à	
não	difusão	do	conhecimento	pela	população,	por	se	ter	fechado	no	seio	da	corte,	só	existindo	
troca	de	influências	entre	cortes,	promovendo	a	discrepância	excessiva	de	conhecimento,	 tal	
como	se	pode	ler	na	citação	seguinte,	que	resume	o	final	deste	trabalho	de	forma	clara	e	concisa:

A verdade é, suponho eu, que a civilização do início do Renascimento não tinha uma 
base suficientemente sólida. Poucos tinham-se distanciado dos muitos, não só no 
conhecimento e inteligência – porque isso sempre acontece – mas nas pressuposições 
básicas. Quando os membros das 2 primeiras gerações de humanistas morreram seu 
movimento não tinha qualquer lastro verdadeiro. E houve uma reacção contrária a 
esta escala humana de valores. Felizmente, eles deixaram na escultura, na pintura 
e na arquitectura sua mensagem a todas as gerações que valorizaram a razão, a 
clareza e as proporções harmoniosas que acreditam no indivíduo (Clark, 1969: 27,75 
minutos).

Em	 concordância	 com	 o	 autor,	 não	 será	 abusivo	 dizer	 isto	 foi	 consequência	 da	
constante politização da História, da maior importância da História Política (reis e corte) em 
detrimento da História Social (população).

Para	 concluir,	 podemos	 dizer	 que	 o	 renascimento	 teve	 várias	 expressões	 nas	
artes	visuais,	 e	que	os	burgueses	e	os	mercadores	 ricos,	 sendo	os	novos	patronos	das	artes,	
promoveram	 alterações	 de	 acordo	 com	 os	 seus	 gostos.	 As	 artes	 desenvolveram-se	 num	
contexto	de	 evolução	perímetro	urbano,	 fruto	 do	florescimento	do	 comércio,	 das	 atividades	
económicas	e	das	 inovações	 técnicas	e	 tecnológicas.	Pode	dizer-se	que	a	arquitetura	perdeu	
algum	protagonismo	em	benefício	da	pintura	e	da	música,	e	que	o	realismo,	principalmente	o	
nu,	a	beleza,	a	harmonia	e	o	equilíbrio,	centrado	no	homem	se	sobrepôs	ao	esteticismo	gótico.
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BAUMAN E A EDUCAÇÃO UMA BREVE APROXIMAÇÃO 
COM A REALIDADE ESCOLAR

Ilson Paulo Ramos Blogoslawski 1

MOMENTOS DO CONTEXTO ESCOLAR E SUA REALIDADE

Nesta parte da construção do texto, procurei organizar e constituir abordagem 
de	Bauman	 relacionada	 às	 questões	 voltadas	 a	 educação,	 no	 processo	 ensino	 e	 relacioná-la	
aprendizagem da disciplina de Sociologia.  Nosso norte é a discussão em torno dos conceitos 
estruturados em sociologia nos PCNs, seus eixos e a preocupação da ligação com a área de 
Ciências	Humanas.	Portanto,	fomos	aos	autores	que	estão	envolvidos	nas	construções	teóricas	e	
discussões	da	Sociologia	e	da	Educação.		Para	esta	construção,	centramos	as	leituras	em	algumas	
das	obras	do	sociológico	Zygmunt	Bauman,	que	nasceu	em	19	de	novembro	na	Polônia,	filho	
de pais judeus polacos, em 1925. 

Na cronologia apresentada por Almeida; Bracht e Gomes (2009), Bauman emigra, 
com	a	família,	para	o	Norte	da	URSS,	momento	da	expansão	do	nazismo,	da	xenofobia	e	a	
pobreza. Aos 18 anos de idade, alista-se voluntariamente no exército polaco recém-criado na 
URSS.	Tornou-se	oficial	Junior	e,	na	guerra,	serviu	na	unidade	avançada	de	artilharia	contra	
os alemães no Báltico. Retorno ao leste polonês, então sob a ocupação dos aliados soviéticos, 
conquista	postos	relevantes	no	exército,	onde	em	1950,	tornou-se	um	dos	mais	jovens	majores	
do Exército polonês. Neste mesmo momento da vida se torna membro do Partido Comunista 
Polonês. Na	 universidade	 conheceu	 Janina,	 tiveram	 três	 filhas,	 Anna	 (matemática),	 Lydia	
(pintora),	Irena	(arquiteta).

Iniciou	 em	 1946,	 seus	 estudos	 na	 Faculdade	 de	 Filosofia	 e	 Ciências	 Sociais	 da	
Universidade	de	Varsóvia,	tornou	professor	na	mesma	universidade	de	Varsóvia,	mas	teve	que	
exilar-se,	foi	expulso	do	exército	polaco,	vítima	da	perseguição	do	movimento	antissemita	em	
1953.	Em	1954,	defende	a	tese	de	Doutorado	em	Sociologia	pela	Universidade	de	Varsóvia.	
Vai	 para	 a	 London	 Schools	 of	 Economy	 para	 o	 seu	 pós-doutorado.	Viveu	 na	 antiga	União	
Soviética, durante a perseguição e invasão nazista em 1939. Em 1966 e eleito presidente 
do Comitê Executivo da Associação Polonesa de Sociologia. No movimento estudantil de 
Varsóvia,	professores	são	acusados	de	influenciar	alunos,	entre	eles	está	Bauman,	e	expulso	e	
vai	para	Israel	com	família.	Em	1971,	assume	o	cargo	de	chefe	do	Departamento	de	Sociologia	
da	Universidade	de	Leeds,	tornou-se	professor	nesta	Universidade,	ministra	inúmeros	cursos	e	

1 Sociólogo, educador e Mestre em Educação pela UFSC.
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palestras, recebe convite para lecionar em Praga, Viena e Montreal, até se aposentar em 1971, 
após a sua aposentadoria passou a escrever muito, nestes últimos cinco anos no Brasil temos 
a possibilidade de ler seus livros traduzidos, são atualmente em torno de 30 obras publicadas 
pela	editora	Zahar.	Bauman	obteve	a	formação	em	Sociologia.	Suas	obras	falam	sobre	conexões	
sociais na pôs-modernidade.

Bauman	é	um	pensador	nos	marcos	do	que	geralmente	se	chama	“pós-modernidade”.	
De	toda	maneira,	é	um	sociólogo	que	tem	seu	a	influência	de	Richard	Rorty	(quanto	à	crítica	
da existência de um sentido na história), Gramsci, Hannah Arendt ao analisar a decadência do 
espaço público, Ulrich Beck para analisar as urgências da sociedade de risco, Freud e Marx, 
enfim,	muita	gente.	Os	escritos	de	Bauman vão na direção de uma sociologia sob o signo do 
ecletismo	e	da	universalidade.	Mas	não	um	ecletismo	da		auto-exaltação	ou	da	auto-satisfação.	
O	que	posso	dizer	que	me	parece	um	sociólogo	bastante	eclético,	trabalha	com	várias	matrizes,	
sem preconceitos. No início gostei mais dos escritos do autor, a todo o momento encontramos 
obras	sendo	um	lançamento	e	abordagem	diversificada,	ele	opera	em	um	nível	mais	descritivo	
do	que	explicativo,	o	que	às	vezes	pode	gerar	alguns	problemas.	Veja-se,	por	exemplo,	a	crise	
do	Estado-nação.	De	certa	 forma	ela	 existe,	 na	medida	 em	que,	 em	determinadas	partes	do	
mundo a nação como critério identitário perdeu importância.

É um ecletismo tornado sob uma abrangente, posi ávida human é abrangente e 
diversificada,	 até	 por	 que	 ele	 não	 conduz	 e	 provoca	 a	 compreender	 em	 nos	 escritos	 que	 é	
impossível	de	se	apreender	sob	uma	única	classificação.	

É	 um	 ecletismo	 tornado	 necessário	 porque	 a	 vida	 humana	 é	 ela	 própria	
fundamentalmente	 abrangente,	 diversificada	 e	 impossível	 de	 se	 apreender	 sob	 uma	 única	
classificação.	 Bauman	 está	 dizendo	 que	 precisamos	 de	 um	 tipo	 de	 sociologia	 sem	 limites	
definidos	para	estarmos	à	altura	da	tarefa	de	compreender	o	caráter	ilimitado	da	vida	de	homens	
e mulheres. (BAUMAN, 2011)

Outra	 possibilidade	 de	 compreender	 o	 que	Bauman	 faz,	 é	 tentar	 entender	 que	 a	
sociologia	que	ele	organiza,	é	uma	tentativa	de	mostrar	para	nós,	“[...]que	há	uma	alternativa	
àquilo	que	correntemente	parece	tão	natural,	tão	óbvio,	tão	inevitável.	Essa	preocupação	traz	a	
marca	de	duas	das	principais	influências	no	desenvolvimento	do	pensamento	social	de	Bauman:	
o marxismo pós-leninista de Antônio Gramsci e a sociologia de Georg Simmel”. (BAUMAN, 
2011,	 p.	 17)	 Será	 em	Gramsci	 que	Bauman	 vai	 encontrar	 o	 argumento	 de	 que	 em	 homens	
e	mulheres	não	são	bobos	 inconscientes	de	estruturas	sociais	que	 tudo	determinam,	procura	
mostrar	que	somos	dotados,	por	si	mesmos,	da	habilidade	e	do	poder	de	construir	o	mundo.	
Gramsci	fez	Bauman	ver	que	o	mundo	pode	ser	diferente	e	a	solução	deve	ser	construída	por	
nós. (BAUMAN, 2011).

Quando	 a	 “cafeína	 injetada”	 por	 Gramsci	 na	 corrente	 sanguínea	 intelectual	 de	
Bauman	atingiu	o	cérebro,	ficou	mais	claro	que	a	versão	de	marxismo	e	socialismo	promovida	
pelo sistema soviético era algo a se abordar criticamente e com suspeita – pois dizia a homens 
e	mulheres	que	o	Partido,	ou	alguma	abstração	chamada	proletariado	Gramsci	o	habilitou	a	
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manter	o	compromisso	com	o	núcleo	moral	do	pensamento	de	Marx,	ao	mesmo	tempo	em	que	
o	liberou	das	inconsequências	do	sistema	soviético.	(Foi	dessa	maneira	que	Bauman	se	tornou	
um dos principais pensadores da onda de “marxismo humanista” ou “revisionismo marxista” 
que	surgiu	na	Polônia	durante	a	década	de	1950).	(BAUMAN,	2011,	p.	18)	

Id., Gramsci ensinou-lhe o que seu	pensamento	social	deveria	observar.	Mas	 foi	
Georg	Simmel	quem	o	ensinou	como observar	um	mundo	que	dá	a	impressão	de	ser	tão	natural	
para	 homens	 e	mulheres	 que	 eles	 não	 concebem	 a	 chance	 de	 que	 seja	 possível	 haver	 uma	
alternativa.	Simmel	mostrou	a	Bauman	que	é	tarefa	da	sociologia	lançar	um	olhar	de	suspeita	
sobre	qualquer	afirmação	de	que	o	mundo	social	operaria	de	forma	ordenada	e	com	tendência	
a	um	tipo	de	equilíbrio,	não	fosse	pelo	fato	de	homens	e	mulheres	se	comportarem	de	maneiras	
tão	imprevisíveis	e	ambivalentes.	Simmel	mostrou	que	ambivalência	e	incerteza	são	a	essência	
da	vida	social,	e	que,	portanto,	cabe	à	sociologia	tentar	captar	esse	fluxo	sem	jamais	interrompê-
lo ou ignorá-lo. (BAUMAN, 2011, p. 19) 

Este	sociólogo,	Zygmunt	Bauman	o	que	ele	faz?	Ele	usa	uma	sociologia	eclética	
para	mostrar	a	seus	leitores	que	o	mundo	pode	ser	diferente	do	que	é;	e	que,	apesar	de	tudo,	existe	
uma	alternativa.	Mas	homens	e	mulheres	só	podem	agir	em	público	se	não	forem	obrigados	a	
vestir	a	paralisante	camisa	de	força	das	exibições	de	intimidade	ersatz.

Para Almeida; Bracht; Gomes (2009. p. 77), apontam “[...]alguns interlocutores de 
Bauman	(em	especial	Foucault,	Rorty,	Habermas,	Adorno,	e	Levinas)	e	as	influências	que	eles	
exercem	em	seus	escritos.	Essas	influências	ajudam	a	dar	forma	ao	estilo	ensaístico	da	escrita	
do sociólogo. Na elaboração de sua análise crítica das sociedades moderna e contemporânea, 
[...].” Procurei nas leituras do pensamento deste sociólogo polonês garimpar algumas categorias 
de análises para constituir alguns argumentos e pensar a educação Brasileira. 

Assim,	 para	Almeida;	 Bracht	 e	Gomes	 citando	Bauman	 (2009,	 p.	 47),	 afirmam	
que	não	é	possível	passar	longe	desta	discussão	e	abordagem	“Educação”.	Os	autores	ao	citar	
Bauman,	entendem	que,	

“A	 nova	 educação	 deve	 consistir	 essencialmente	 nisso,	 no	 fato	 de	 que	 destrói	
completamente	a	 liberdade	de	arbítrio	no	solo	que	empreende	cultivar,	produzindo	
ao contrário estrita necessidade da decisão da vontade, sendo o oposto impossível 
[...]	Se	de	alguma	forma	quiser	influenciar	(o	homem),	você	deve	fazer	mais	do	que	
falar	com	ele;	você	deve	moldá-lo	e	moldá-lo	de	tal	forma	que	ele	não	possa	querer	
diferentemente	do	que	você	deseja	que	ele	queira.	(J.	Fichte	apud	Bauman,	1992a,	p.	
74)

A	precisamos	pensar	em	atuar	na	qualidade	da	formação	que	oferecemos	aos	jovens	
deste	momento	na	sociedade	do	século	XXI.	As	atitudes	e	relações	presentes	no	contexto	escolar	
e	na	sociedade	apresenta	o	desafio	exigindo	processos	educativos	mais	atrativos.	Por	um	lado	se	
atrair corremos o risco de tornar a escola uma instituição sem relevância na sociedade. Podemos 
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seguir ou usar o exemplo da sociedade sul-coreana mencionado anteriormente.
O	que	Bauman	chama	a	atenção	quando	se	refere	aos	dilemas	e	desafios	educacionais	

presentes	 numa	modernidade	 sólida	 em	 transição	para	 uma	modernidade	 liquida,	 diz	muito	
sobre	 as	 mudanças	 que	 teremos	 que	 realizar	 quando	 se	 pensa	 na	 educação	 brasileira.	 Ele	
convida a pensar sobre o movimento de mudança nos processos de modernização. O sociólogo 
defende	a	idéia	de	que	pelo	menos	há	dois	séculos,	uma	‘modernidade	solida’	está	sendo	neste	
momento	 diluída	 por	 uma	 ‘modernidade	 liquida’	 sem	 possibilidades	 de	 construir	 estruturas	
duráveis.	“Tudo	que	e	solido	se	desmancha	no	ar”.	

Esta	 fluidez	 que	Bauman	 nos	 leva	 a	 pensar	 as	 relações	 da	 instituição	 ‘escola’	 e	
dos conhecimentos abordados nesta. Pois, há no mínimo 200 duzentos anos a educação era 
construída pelas bases de pensamento durável com horizontes e perspectivas do para sempre, 
agora	e	necessário	repensar	sua	existência.	Bauman	citado	por	Porcheddu	(2009)	entende	que	
a	escola	deve	abandonar	de	maneira	urgente	os	modelos	fortemente	estruturados,	precisa	ir	ao	
encontro	de	modelos	mais	abertos	à	aos	processos	 formativos.	Por	que	segundo	o	autor,	“É	
possível	 projetar	 uma	 intervenção	 formativa	 sem	poder	 determinar	 desde	 o	 início	 objetivos	
didáticos e educacionais precisos. ”

Bauman	citado	por	Porcheddu	(2009.	p.	671)	descreve	que	desde	que	“[...]os	gregos	
inventaram	a	noção	de	Paidéia	foi	preciso	mais	de	dois	mil	anos	para	transformar	a	ideia	de	
‘educação	permanente’	,	[...]atestação	desta	notável	transformação	ocorreu	recentemente	,	nos	
últimos	dez	anos,	sob	o	impacto	da	mudança	acelerada	do	ambiente	social	no	qual	protagonistas	
principais	 da	 educação	 ‘professores	 e	 alunos’	 deviam	 agir.”	 	 O	 autor	 diz	 que	 no	 processo	
educacional,	os	professores	e	alunos	são	como	se	fossem	“misseis	balísticos”.	

“[...]momento	que	 começam	a	 se	mover,	 a	 direção	 e	 a	 distância	 de	 sua	 viagem	 já	
são	decididas	pela	forma	e	pela	posição	do	canhão;	pela	quantidade	de	pólvora	no	
projetil, e possível calcular, com margem mínima ou inexistente de erro, o ponto de 
aterrissagem,	ou	até	mesmo	altera-lo,	modificando	a	posição	do	canhão	ou	quantidade	
de pólvora no disparo. [...]esses misseis balísticos os torna armas ideais para se utilizar 
em caso de uma guerra ou posição[...].” (BAUMAN, 2013. p. 19) 

Podemos	 compreender	 que	 pelo	 nível	 de	 educação	 que	 oferecemos	 aos	 nossas	
gerações,	eles	vão	poder	empreender	uma	caminhada	com	futuro	promissor	ou	não!.	O	autor	
nos	convida	a	refletir,	pois	depende	dos	professores	e	da	organização	escolar,	da	organização	
de	diretrizes	educacionais,	se	vamos	querer	mudar	ou	abandonar	nossas	formas	mais	sólidas	
carregadas	de	seus	padrões	de	educacionais,	 já	prontos,	formatados,	muitas	vezes	de	acordo	
com	os	nossos	anseios	e	gostos.	Estes	misseis	podem	‘voar’	e,	ainda,	mais,	se	movem,	podem	
se	tornar	misseis	inteligentes,	podem	modificar	sua	direção	de	voo,	com	uma	base	de	educação,	
aprendem e são dotados da capacidade de aprender de um modo rápido, mudar de ideias, 
revogam	decisões	sem	pensar	duas	vezes,	podem	desviar	caminhos,	sabem	que	o	conhecimento	
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adquirido	 pode	 ser	 “[...]eminentemente	 descartável,	 bom	 apenas	 até	 segunda	 ordem	 e	 de	
utilidade	apenas	temporária;	e	que	a	garantia	de	sucesso	é	não	deixar	passar	o	momento	em	
que	o	conhecimento	adquirido	não	se	mostrar	mais	útil	e	for	preciso	jogá-lo	fora,	esquecê-lo	e	
substituí-lo.” (BAUMAN, 2013, p. 21)

Esta	 comparação	 de	 educação	 por	 toda	 a	 vida,	 os	 filósofos	 da	 educação	 sólido-
moderna´,	entendiam	os	professores	como	aqueles	 lançadores	de	mísseis.	A	 ideia	de	 ‘míssil	
balístico’	 uma	visão	que	os	 caminhos	 a	 ser	 conquistado	pelos	 alunos	 seriam	eternos	 e	 para	
sempre.	Esta	é	uma	visão	muito	antiga,	por	que	a	tarefa	dos	professores	em	relação	ao	destino	
dos jovens, vem de muito tempo atrás,

“[...]é	da	era	moderna	que	a	inventou,	como	comprova	um	antigo	proverbio	chinês,	
que	 antecede	 em	 dois	milênios	 o	 advento	 da	modernidade,	mas	 ainda	 citado	 pela	
Comissão das Comunidades Europeias, no limiar do Século XXI, em apoio a seu 
projeto	 de	 “aprendizagem	 por	 toda	 a	 vida”:	 “Se	 queres	 colher	 em	 um	 ano,	 deves	
plantar	cereais.	Se	queres	colher	em	uma	década,	deves	plantar	árvores,	mas	se	queres	
colher a vida inteira, deves educar e capacitar o ser humano”. (BAUMAN, 2013, p. 
22)

A	educação	no	ambiente	liquido	moderno,	para	ser	útil	deve	ser	continua	e	durar	
para toda a vida. Para Almeida; Bracht e Gomes citando Bauman (2009, p. 35), “As pessoas do 
mundo	moderno	liquido	o	que	importa	e	o	que	se	pode	fazer	não	o	que	deve	ser	feito	ou	o	que	
foi	dito”.	

Para ilustrar melhor a passagem da sociedade sólida para a sociedade da modernidade 
liquida,	esse	movimento	na	empurra	para	uma	mudança	de	paradigmas.		“[...]compreende	que	
a	passagem	da	modernidade	solida	a	modernidade	liquida,	tanto	a	ordem	imutável	do	mundo	
como	a	ordem	não	menos	eterna	da	 ‘natureza	humana’,	princípios	primordiais	associados	a	
tarefa	educativa,	se	encontram	em	apuros”.	(ALMEIDA; BRACHT E GOMES, 2009, p.  64-
65) 

“[...]esses	 pressupostos	 que	 garantiam,	 por	 um	 lado,	 os	 benefícios	 da	 transmissão	
do	 conhecimento	 aos	 alunos,	 de	 outro	 lado,	 forneciam	 ao	 professor	 autoconfiança	
necessária	para	‘gravar’	na	cabeça	daqueles	“[...]	a	forma	que	presumia	ser,	para	todo	
sempre, justa, bela e boa e, por razoes, virtuosa e nobre. [...]Aprendemos com seu 
diagnostico	que	esse	tipo	de	ordem	social,	solida	e	imutável,	e	tudo	o	que	não	temos	
na	sociedade	que	fez	da	liquidez	seu	paradigma”.		

A educação para Bauman apresenta um cenário nada inovador pois, temos repensar 
nossas	ações	neste	momento,	onde	uma	sociedade	sólida	que	se	manter	firme	e	não	consegue	
mais continuar. Bauman citado por Almeida; Bracht e Gomes, (2009, p. 66-67), “Seguir a rotina 
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não e mais um bom conselho. Flexibilidade e a palavra da moda: a habilidade de abandonar 
hábitos	do	presente	com	rapidez	torna-se	ainda	mais	importante	do	que	aprendizagem	de	novos	
hábitos.	”	Id.,	os	autores	a	educação	voltada	para	formação	profissional	curto	prazo,	orientada	
para	cursos	de	curta	duração,	flexíveis,	autodidatas,	chamam	mais	a	atenção	dos	jovens.	

O	 discurso	 da	 modernidade	 liquida	 e	 flexibilidade,	 competividade,	 múltiplas	
competências,	 criatividade,	 habilidades,	 eficiência,	 envolvimento	 e	 comprometimento	 no	
trabalho. “[...]sendo seu argumento principal dotar o mercado de trabalho das mobilidades e 
habilidades básicas relacionada para o emprego. ” (ALMEIDA; BRACHT; GOMES, 2009, p. 
67). 

Id.,	Bauman	alerta	para	as	questões	que	envolvem	os	interesses	do	meios	e	modos	
de produção, atentos a modernidade. 

“Os	indivíduos	não	devem	se	sentir	apegados	ao	conhecimento	que	adquirem	e,	em	
hipótese	alguma,	precisam	se	acostumar	a	comporta-se	conforme	o	sentido	proposto	
por	 ele,	 pois	 todo	 conhecimento,	 transformado	 agora	 em	 informação,	 apresenta-se	
ultrapassado muito rapidamente e pode mostrar-se enganoso em vez de proporcionar 
uma	orientação	confiável”.	

As	 escolas	 e	 universidades	 devem	 nesta	 modernidade	 líquida,	 analisar	 até	 que	
ponto	seus	conhecimentos	são	para	toda	a	vida.	Por	que	com	as	possibilidades	de	acesso	a	estes	
conhecimentos	agora	estão	disponíveis	para	quem	quiser	e	a	qualquer	momento.		“Tempo	em	
que	muitos,	sejam	estudantes	ou	professores,	tem	acesso	à	internet,	em	que	as	últimas	ideias	
da	ciência	estão	ao	alcance	de	todos	[...]	fica	difícil	afirmar,	com	certeza	que	a	escola	e	seus	
professores	mantem	a	posse	mais	legitima	do	saber.	(ALMEIDA;	BRACHT;	GOMES,	2009,	
p. 68)

As	reflexões	de	Bauman	nos	ajudam	a	pensar	a	papel	e	a	 função	da	escola	e	da	
educação.	Para	o	autor	a	escola	tem	se	mostrado	uma	instituição	que	não	tem	sido	mais	aquele	
local	 guardião	 do	 saber	 que	 melhor	 representa	 os	 anseios	 da	 humanidade.	 Existem	 outros	
atrativos	 que	 chamam	os	 jovens	 a	 fazer	 parte	 destes	 espaços,	 a	 internet	 e	 suas	 ferramentas	
de	 desenvolvimento	 colocam	 nas	 mãos	 todo	 tipo	 de	 informação.	 Outras	 formas	 e	 outros	
movimentos	sociais	estão	se	organizando.	O	saber	da	escola	que	era	para	ser	 transmitido	de	
geração para geração está	em	cheque.	Pois	a	aquisição	de	cultura	mais	elevada	pode	ser	obtida	
em	processos	de	formação	educacional	a	distância, com custos muito mais baratos e ao alcance 
de muitos. 

“Essa postura tem muito a ver com o próprio entendimento do autor sobre as práticas 
culturais,	então	concebidas	como	fenômenos	ambivalentes,	não	presas	à	lógica	binária	
do	“isto	ou	aquilo”,	mas	analisadas	como	a	simultaneidade	do	“isto	e	também	aquilo”.	
Dito	de	outro	modo,	ambivalente	é	a	forma	de	existência	dos	objetos	da	percepção	e	
da	cultura,	constituídas	não	de	partes	separadas,	mas	de	dimensões	simultâneas.	Não	
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surpreende	que,	para	ele,	“A	cultura	não	é	uma	gaiola	nem	a	chave	que	a	abre.	Ou,	
antes,	ela	e	tanto	a	gaiola	quanto	a	chave	simultaneamente”	(ALMEIDA;	BRACHT;	
GOMES, 2009, p. 78)

A escola “corre a margem” destes desenvolvimentos na sociedade. Na corrente 
contraria	a	escola	e	 instituições	empresarias	 (de	ordem	pública	ou	privada),	procuram	fazer	
parte	deste	paradigma	que	para	Bauman	denomina	de	‘modernidade	líquida’,	preocupados	em	
atrair	 os	 jovens	 para	 dentro	 dos	 processos	 produtivos,	 adequando	 os	 as	 funções	 através	 da	
formação	técnica	para	atender	necessidades	próprias,	numa	área	que	a	escola	não	atende	mais.

É preciso pensar e repensar os currículos escolares, pois “Veiga-Neto desenvolve, 
com	base	 nessa	 interlocução,	 a	 sugestão	 foucaultiana	 –	 atualizada	 por	Bauman	–	 da	 escola	
como	“fábrica	da	ordem”	na	sociedade	disciplinar.	Nesse	contexto,	discute	o	currículo	como	
a	principal	maquinaria	da	modernidade	e	sua	episteme,	na	medida	em	que	ele	é	o	responsável	
por imprimir uma ordem espaço temporal de caráter geométrico. Reticular e disciplinar. Cuja 
ordem ultrapassa os muros escolares” (ALMEIDA; BRACHT; GOMES, 2009, p. 79)

E	 possível	 compreender	 que	 o	 autor	 nos	 diga	 que	 a	 escola	 e	 também	 um	 espaço	
onde a educação tem sido alvo do mercado e de sua modernidade. “[...] a educação 
escolarizada	foi	logo	colocada	a	serviço	de	uma	Modernidade	que	deveria	se	tornar	
a mais homogênea e a menos ambivalente possível. Ou, em outras palavras: uma 
sociedade a mais previsível e segura possível. Ou, usando o pensamento de Bauman 
(2000):	a	escola	foi	colocada	a	serviço	da	limpeza	do	mundo”	(ALMEIDA;	BRACHT;	
GOMES, 2009, p. 79) 

Existe	 aqui	 um	 deslocamento,	 uma	 transição,	 e	 movimento	 de	 mudança	 entre	
sociedade da modernidade sólida	para	sociedade	da	modernidade	liquida.	O	mundo	e	diferente	
aquele	 de	 nossos	 pais,	 e	 outra	 dinâmica	 de	 vida,	 e	 Bauman	 nos	 ajuda	 entender	 que	 existe	
uma	 mudança	 e	 transformações	 significativas	 nas	 relações	 econômicas,	 sociais	 no	 mundo	
contemporâneo	e	a	esfera	política	terá	que	mudar	de	forma	urgente,	ou	muda	seu	rumo,	ou	os	
movimentos	 sociais	vão	 surgir	 como	 forma	de	protesto,	 demonstrando	o	descontentamento.	
Portanto,	a	educação	não	pode	permanecer	estática,	parada,	precisa	rever	suas	estruturas	físicas,	
humanas e curriculares.

“Esse	deslocamento	estaria	produzindo,	sempre	conforme	Veiga-Neto,	modificações	
importantes nos propósitos da educação escolarizada, pois se a vontade de solidez e da 
ordem	que	estava	na	base	da	escola	moderno-sólida	visava	à	formação	de	indivíduos	
(e	 corpos)	 dóceis,	 fixos,	 unos,	 indivisíveis,	 centrados	 e	 ordenados,	 a	 organização	
escolar	moderno-líquida	 visa	 à	 formação	 de	 sujeitos	 (e	 corpos)	 líquidos,	 flexíveis,	
dinâmicos,	fragmentados	e	múltiplos,	mais	aptos	a	lidar	com	a	incerteza,	a	velocidade	
e a mobilidade da vida contemporânea” (ALMEIDA; BRACHT; GOMES, 2009, p. 
80)
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Precisamos	pensar	e	procurar	entender	melhor	este	sujeito	flexível,	na	era	moderna,	
por	 que,	 segundo	Veiga-Neto	 (2008,	 p.	 147),	 citado	 por	 (ALMEIDA; BRACHT; GOMES, 
2009, p. 80-81)

Um	sujeito	flexível	e	diferente:	ele	e	permanentemente	tático.	Por	isso,	na	busca	de	
maior	eficácia	para	atingir	seus	objetivos,	o	sujeito	flexível	apresenta	comportamentos	
adaptativos	e	está	sempre,	preparado	para	mudar	de	rumo,	de	modo	a	enfrentar	melhor	
a mudanças. A docilidade, pode ser estável e de longa duração, e da ordem da solidez 
moderna;	a	flexibilidade,	por	ser	adaptativa,	manhosa,	e	da	ordem	da	liquidez	pós-
moderna.

Assim	sendo,	novamente	podemos	 repensar	nossas	ações	 frente	a	educação,	por	
que	Bauman	discute	a	realidade	escolar	na	medida	que	e	invadida	pelo	mundo	da	informação,	
através	de	mensagens	 tentadoras,	que	o	as	novidades	do	mercado	consumista	dispõe	a	 todo	
instante neste mundo contemporâneo. O sociólogo, apresenta uma análise	e	provocação	que	
devemos	estar	atentos	as	relações	da	escola	e	invadida	pela	mídia,	e	junto	deste	atrativo	vem	o	
mercado	da	sociedade	de	consumidores,	atrelados	a	outras	questões	sociais	e	culturais.	O	que	
devemos discutir e se a escola e a educação irão escapar ilesas deste movimento consumista. 

Para nos conduzir, Bauman citado por (ALMEIDA; BRACHT; GOMES, 2009, p. 
85), no leva a compreender, 

“[...]que	ele	não	apenas	nos	permite	analisar	o	papel	das	pedagogias	culturais	 (em	
conexão ou não com a escola) na educação das crianças, dos jovens e dos adultos, mas 
também	porque	sua	obra	oferece	poderosos	insights	para	se	pensar	o	próprio	sentido	
da educação escolarizada (ou das pedagogias escolares) no ambiente cambiante, 
matizado	e	fluido	em	que	vivemos.	Estaria	ela	apta	a	enfrentar	este	mundo?.”

Temos outros autores a exemplo de Costa e Do O (2007) citado por (ALMEIDA; 
BRACHT;	GOMES,	2009,	p.	86),	que	afirma,	

“Longe	de	lamentar	essa	situação,	e	as	consequências	que	ela	instaura,	ela	aposta	que	
isso	exige	investimentos	na	busca	de	um	novo	modo	de	ser	e	de	fazer	a	escola,	no	
sentido de ela se tornar mais permeável aos novos modos de ser contemporâneo (mais 
aberta	a	eles),	oportunidade	para	experimentar	inéditas	formas	de	se	viver	e	de	educar	
seus alunos e alunas”.

Costa; Do O (2007, p. 116, citado ALMEIDA; BRACHT; GOMES, 2009, p. 85), nos 
diz	que	aos	professores	cabe	o	desafio	de	assumirem	a	missão	de	mudar	suas	ações	pedagógicas,	
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deixando de ser “[...] mensageiros da verdade, e dedicar-se, junto com seus alunos, a construção 
de	representações	do	mundo,	a	partir	de	intermináveis	apreensões,	interpretações,	reinvenções	
possíveis”. 

Diante deste mundo contemporâneo. No processo ensino aprendizagem o 
professor	no	cotidiano	escolar,	 tem	que	 trazer	para	o	âmbito	escolar	o	diálogo	em	 torno	do	
reconhecimento	das	diferenças	no	âmbito	da	escola.	A	sociologia	de	Bauman,	“[...]	não só vai 
alimentar essa sensibilidade pluralista da escola contemporânea (a liberdade, a diferença 
e a solidariedade como sua bandeira), como acrescenta, para-nos,	 mais	 uma	 referência	
crítica	(as	já	existentes)	contra	o	tipo	de	tolerância	relativista	que	supõe	a	natureza	essencialista	
das	diferenças.	”	(ALMEIDA;	BRACHT;	GOMES,	2009,	p.	86).

Em	Bauman	encontramos	as	questões	relativas	ao	multiculturalismo	e	as	políticas	
de reconhecimento. Precisamos ir além da inserção de temas no currículo, trabalhar com a 
tolerância, com a aceitação e este caminho na prática não e tão simples assim. Precisa “[...]incluir 
questões	como	identidade	cultural,	aceitação	da	diferença,	cidadania	ou	multiculturalismo	não	
garantira, por si só, o pluralismo cultural ou um mundo mais justo e melhor” (ALMEIDA; 
BRACHT; GOMES, 2009, p. 86-87).

Para Bauman, o diálogo e a melhor alternativa, nesta relação pode se encontrar a 
compreensão	e	chegar	ao	entendimento,	bem	como	a	aceitação	da	diferença.	“[...]O	propósito	
de	examinarmos	as	formas	pelas	quais	 temos	conversado	sobre	a	diferença	(ou	semelhança)	
e	 considerar	 nossas	 categorias	 e	 conceitos	 não	 como	 dados,	 mas	 abertos	 a	 reflexão	 e	 a	
reconsideração e, assim, encontrar novos modos de pensarmos e conversarmos, juntos, sobre 
elas” (ALMEIDA; BRACHT; GOMES, 2009, p. 87).

O	ponto	central	e	estratégico	está	centrado	no	professor,	mediante	ao	pensar,	aos	
hábitos,	 costumes	 e	 valores.	 Eles	 não	 são	máquinas,	 neles	 temos	 presente	 a	 construção	 de	
currículos, criam conceitos e categorias, elementos norteadores da ação e pratica escolar. São 
atores	e	interpretes	estabelecendo	constantes	reflexões	com	a	realidade	social.	.

Em	Bauman	temos	o	campo	pedagógico,	coloca	ao	professor	diante	da	formação	
discente	as	categorias	do	professor	reflexivo	e	de	uma	epistemologia	da	prática. Essas categorias 
são	 “As	 estratégias	 decorrentes	 da	 sociologia	 de	 Bauman	 reforçam	 a	 importância	 desses	
conceitos para melhor compreender a docência. ” (ALMEIDA; BRACHT; GOMES, 2009, p. 
89).		E	difícil	tarefa	de	querer	finalizar	com	uma	ampla	abordagem	sobre	o	tema	Educação,	não	
nossa	intenção.	Com	respeito	aos	limites	de	interpretação	e	síntese	sabemos	que	o	caminho	a	
ser seguido e árduo. Mas ao persistir na caminhada em busca do conhecimento, esta ação tem 
sido	uma	característica	que	nos	segue	pela	vida,	atitude	que	deve	ser	no	mínimo	observada	por	
aqueles	pensam	em	desistir	diante	da	primeira	dificuldade.	Porem	cabe	ao	menos	seguir	em	
frente	e	procurar	ampliar	nosso	conhecimento	visando	construir	os	próprios	argumentos	sempre	
amparados	nas	categorias	de	análise	e	ou	sínteses	organizadas	por	aqueles	pensadores	clássicos	
da	sociologia	ao	longo	da	história	da	humanidade.	O	meio	social	em	que	vivemos	será	sempre	
a	condição	onde	se	constitui	as	relações	sociais,	políticas	e	históricas	de	um	povo.	Dela	afloram	
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as realidades e as suas necessidades, cabe a nós sociólogos procurar estabelecer momentos para 
o	diálogo	visando	desnaturalizar	e	situações	procurando	orientar	as	gerações	a	conquistarem	
uma educação para toda a vida. 

Portanto,	longe	de	querer	chegar	a	uma	conclusão	ou	resposta	final	para	tudo	que	
nos cerca, o meu pensamento sempre esteve centrado na busca do bem estar dos outros, assim, 
cabe	 o	 desafio	 de	 procurar	 sempre	 praticar	 o	 bem.	 Para	 tal	 ação,	 compreendo	 que	 um	 dos	
caminhos e a educação. 

O	olhar	e	pensar	dos	clássicos	da	sociologia	nos	propõe	um	suporte	teórico	para	
compreender	 as	 realidades	 e	 os	 problemas	da	 sociedade,	 devemos	orientar	 aqueles	 que	não	
acreditam num mundo melhor.
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MOMENTOS DO CONTEXTO ESCOLAR E SUA REALIDADE

Ilson Paulo Ramos Blogoslawski  

CONDIÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA - ALGUNS FRAGMENTOS

A realidade da educação brasileira no ensino médio, atualmente apresenta uma 
distância	enorme	de	uma	educação	considerada	de	qualidade,	o	acesso	melhorou,	as	formas	de	
seleção	para	entrada	também	se	modificaram,	mas	o	que	não	melhorou	foram	as	estruturas	e	
condições	físicas.	

Historicamente a nossa sociedade e constituída de avanços e retrocessos, mais 
atrasos	que	perpetuam.	Neste	quesito	 é	 importante	 salientar	 as	 condições	de	valorização	de	
um	 plano	 de	 carreira	 para	 os	 docentes	 da	 escola	 pública.	 Os	 professores	 estão	 a	 margem,	
desta	valorização,	seja	social,	econômica	ou	cultural.	Podemos	afirmar,	que	sem	as	condições	
econômicos	suficientes	‘salários	mais	dignos’,	 torna-se	muito	mais	difícil	estes	profissionais	
acompanharem	algumas	possibilidades	de	aquisição	tecnológicas	para	uso	em	sala	de	aula.

Alguns	poucos	profissionais	o	fazem	por	iniciativa	e	ou	vontade	própria,	enquanto	
o	Estado	não	aparece,	nem	assume	uma	posição	de	valorização	dos	profissionais	da	educação,	
ficam	por	ai	discursando	sobre	mudanças	e	construindo	discursos	de	modernidade.		

Para	Carneiro	(2012,	p.	72),	a	valorização	a	garantia	da	qualidade	do	ensino	passa	
pelo	“[...]padrão	de	qualidade	que	está	cimentada	no	princípio	equidade/diversidade	que	não	
pode	ser	visto	como	critério	abstrato	de	oferta	de	ensino.	Urge	desocultar	os	parâmetros	con-
cretos	de	um	ensino	de	qualidade.	”	

Para	o	autor	id.,	os	fundamentos	éticos	deste	ensino	“[...]vão	além	dos	conceitos	
de	eficácia	e	eficiência	administrativas.”	Não	podemos	deixar	de	mencionar	que	há	décadas	os	
discursos	que	os	“homens	da	política”	mencionam	a	valorização	e	a	importância	profissional	
dos	professores.	Afirmam	melhorar	os	salários,	mas	não	“fazem	nada”	para	alterar	este	quadro.	
Sabemos	muito	bem	nos	professores	que	e	necessário	mudar	esta	realidade,	porque	para	a	edu-
cação brasileira as escolas precisam de, 

Id,.	“Professores	bem	qualificados	e	bem	pagos,	escolas	adequadamen-te	equipadas,	
salas	de	aula	bem	organizadas	são	precondições	impor-tantes	para	a	garantia	de	um	
padrão	de	qualidade	institucional.	Porem,	e	no	currículo,	na	eleição	das	disciplinas,	na	
integração	dos	conteúdos,	na	formulação	dos	objetivos	de	cada	programa	e	na	forma	
da	constru-ção	da	aprendizagem	no	cotidiano	da	sala	de	aula	que	se	reflete,	de	fa-to,	o	
chamado	padrão	de	qualidade”.
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Somente	podemos	cobrar	e	exigir	a	qualidade	na	formação	dos	jovens	se	entender	
que	devemos	 ir	 além	das	questões	 estruturais	de	 sala	de	 aula.	Devemos	diminuir	os	nossos	
discursos,	agir	mais,	cobrar	dos	 representantes	presentes	na	esfera	pública,	ações	voltadas	a	
realmente	mudar	 a	 realidade	da	 educação	que	 é	 uma	 falsa	 idéia	 de	 ensino	de	qualidade,	 se	
nossos gestores estão mais preocupados com indicadores e metas.

Como nos comparar ou até buscar exemplos de educação de outros países, mas is-to 
só	não	basta	e	preciso	mudar	esta	realidade.	Para	Carneiro	(2012,	p.	185),	o	que	fez	a	socie-
dade	sul-coreana,	iniciou	dando,	“[...]prioridade	a	formação	dos	alunos	em	Matemática,	Física,	
Química,	Biologia	e	 Inglês,	 sem	esquecer	os	estudos	da	cultura	nacional.	 [...]	Na	sociedade	
coreana	o	professor	e	reconhecido	e	respeitado	como	patrimônio	cultural	dos	pais.	Como	di-
zem,	e	um	profissional	estratégico	para	a	nação.

Nesta nação, pode se perceber uma política voltada a valorização do magistério, 
desenvolveram	e	implementaram	políticas	públicas,	que	vai	desde	as	bolsas	de	estudos	a	plano	
de	aposentadoria	compensadora.	Id.,	“A	sociedade	do	conhecimento	exige	um	professor	mais	
qualificado,	mais	profissionalizado	e,	portanto,	mais	bem	remunerado	como	requisito	para	a	sua	
mobilização permanente no âmbito de uma atuação socialmente relevante[...].”

Temos	que	olhar	exemplos	que	deram	certo.	Para	Carneiro	(2012),	“Se	a	remunera-
ção	docente	constitui	o	“calcanhar	de	Aquiles”	da	baixa	atração	para	talentosos	candidatos	ao	
magistério, sobretudo à docência das disciplinas do núcleo duro do Ensino Médio[...].” E pre-
ciso	entender	que	“[...]nenhum	pais	do	mundo	segundo	o	autor,	conseguiu	assegurar	o	financi-
amento	pleno	do	Ensino	Médio	universalizado	sem	agregar	novas	fontes	de	financiamento”.	

Diante desta realidade escolar no Brasil, “corremos atrás” para melhorar as condi-
ções	de	estruturas	e	humanas.	Mas	e	necessário	entender	que	necessário	constituir	movimentos	
para	chamar	as	 representações	políticas	para	se	fazerem	presentes	nos	fóruns	de	discussões,	
pois	estes	fóruns	são	o	espaço	de	negociação,	com	o	Estado,	com	os	setores	empresariais	e	com	
a sociedade.

Os discursos muitas vezes vêm carregados de sentidos, de uma racionalidade com 
fins	próprios,	quase	sempre	ligados	à	conquista	de	resultados,	metas.	O	mais	significativo	nes-
te olhar passa a ser a inserção nos currículos, propostas deste nível. Os discursos políticos de 
modernidade	são	aqueles	destinado	a	atender	do	mercado	produtivo.	

Outra discussão recente perpassa neste momento pela construção de escolas de 
educação com o tempo integral. Reside novamente o discurso e continuidade da escola da 
produção e reprodução cultural, dual. Assim sendo, segundo este discurso é necessário ter 
escolas	particulares	‘instituição	privada’,	para	atender	e	formar	uma	determinada	classe	presen-
te	na	elite	representada	pela	‘burguesia’	ou	pela	‘classe	média’,	enquanto	tem	que	existir	esco-
las	para	a	outra	classe	mais	abastada	‘pobre’	se	servira	de	uma	escola	sem	condições	de	compe-
tividade	ou	excelência	na	formação.	Portanto,	as	escolas	que	vão	continuar	a	reproduzir	mão	de	
obra para as classes trabalhadoras.

Esta	é	uma	das	condições	estruturais	que	enfrentamos	na	sociedade	e	vamos	con-
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tinuar	reproduzir,	concordarmos	com	Bourdieu,	quando	diz	que	a	escola	e	o	espaço	da	produ-
ção e reprodução de capital cultural. Ainda para Frigotto (2013, p. 01) esta instituição desen-
volve	seus	processos	de	formação	“Como	a	escola	e	os	processos	formativos	não	são	apêndices	
da	 sociedade,	mas	 parte	 constituída	 e	 constituinte	 dela,	 a	 desigualdade	 social	 se	 reflete	 na	
desigualdade educacional. O estigma colonizador e escravocrata da classe dominante brasileira 
produziu	uma	burguesia	que	não	completou,	em	termos	clássicos,	a	revolução	burguesa	e,	co-
mo tal, não é nacionalista, mas associada ao grande capital. ” 

Sempre	voltado	aos	interesses	de	mercado	e	das	grandes	corporações	industriais.	
Que	em	nome	da	produção	e	dos	lucros,	exigem	do	estado	que	direcionem	seus	investimentos	
em	formações	técnicas,	por	que	está	e	uma	necessidade	deles	no	processo	de	produção.	Será	
que	nossos	jovens	querem	estudar?		A	sociologia	tem	esta	função?	Entendo	que	temos	o	com-
promisso	de	mostra	o	porquê	da	Sociologia	neste	contexto	escolar.	Primeiramente	para	Lou-
renço (2008. p. 69), “A Sociologia e um meio de se pensar a realidade social, contudo não e o 
único.	Ela	lida	com	as	relações,	os	processos	e	as	estruturas	sociais.	”	

Id.,	o	autor	menciona	ainda	que	“Uma	das	razões	da	sociologia	é	procurar	o	estra-
nhamento,	mas	não	pode	ficar	apenas	nisto.	O	problema	sociológico	e	sempre	a	compreensão	
do	 acontece	 em	 termos	 de	 interação	 social.	 ”	Assim	 sendo,	 o	 sociólogo	 deve	 questionar,	 ir	
além	da	aparência,	tem	como	função,	Id.,	“[...]provocar	no	estudante	o	entendimento	do	que	
está	por	trás	de	um	mundo	manifesto	se	oculta	um	mundo	latente.	”	A	escola	tem	a	função	de	
contextualizar	a	realidade	social	presente	e	nas	relações	humanas,	explicar	as	gerações	mais	
novas	o	porquê	dos	fatos	sociais,	eles	foram	de	certa	maneira	invenção	humana,	mas	que	po-
dem ser alterados. 

Portanto,	devemos	 fazer	da	 sociologia	o	que	diz	Veiga	neto,	citado	por	Bauman	
(2012,	p.	80),	que	“A	imaginação	sociológica	permite	descortinar	novos	horizontes	para	a	re-
flexão	a	interpretação	da	realidade	social,	como	também	permite	reler	criticamente	muito	do	
que	tem	sido	problematizado	os	espaços	sociais.	”

Assim sendo, nesta continuidade, nosso olhar deve estar voltado para os alunos 
que	precisam	compreender	que	as	estruturas	sociais	de	um	determinado	lugar	são	diferentes	e	
variáveis,	pois	refletem	condições	de	vida	ligadas	diretamente	as	questões	econômicas,	políti-
cas,	sociais	e	culturais.	As	estruturas	políticas	e	de	mercado	que	estão	em	constante	movimen-
to	e	provocam	mudança	e	exige	destes	jovens	uma	qualidade	na	formação	que	não	estão	ob-
tendo.	Para	nossa	educação	segundo	Carneiro	(2012),	aponta	que	no	Ensino	Fundamental	os	
indicadores	do	Ideb,	afirma	que,

Como	já	foi	destacada,	revelam	uma	melhoria	de	indicador	no	Ensino	Fundamental,	
sobretudo	 nas	 serieis	 iniciais,	 um	 ritmo	 positivo	 nas	 sé-ries	 finais	 e	 uma	 situação	
crítica	do	Ensino	Médio.	Esta	perda	de	qua-lidade	mostra	que	nossa	educação	básica	
vive	um	processo	de	esquar-tejamento	continuo	em	sua	integralidade	(conjugação	dos	
níveis)	está	longe	de	ser	articulada	das	partes	e	em	que	a	qualidade	não	e	totaliza-dora,	
não	e	uma	forma	de	energia	contagiante	da	cidadania	escolar	in-cipiente	em	processo.	
(CARNEIRO, 2012, p. 45)
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O	movimento	 de	 discussão	 sobre	 a	 qualidade	 do	 ensino	 brasileiro	 ainda	 e	 uma	
conquista	a	ser	construída.	Podemos	aceitar	ou	não	mas	está	e	uma	realidade,	melhoramos	as	
condições	de	 acesso	mas	não	mudamos	nossa	qualidade	de	 ensino,	 continuamos	 a	 preparar	
os jovens para um mundo expropriador. Fonseca Carvalho citado por Carneiro (2012, p. 45), 
rea-firma	esta	questão	da	qualidade,	dizendo	que,	“[...]	a	qualidade	estará	sempre	em	um	lugar	
além.	 Pairando	 independentemente	 de	 nossas	 escolhas,	 nossos	 esforços	 formativos,	 nossas	
crenças e mesmo nossas aulas. Ela estará “no mercado de trabalho”, em seus ardis, em sua vo-
latilidade voluntariosa. Terá passada das mãos humanas dos educadores para “a mão invisível 
do	mercado’.

As	condições	do	capital	cultural	presente	na	escola	podem	perceber	na	abordagem	
de	 Petitat,	 quando	 afirma	 em	 sua	 teoria	 não-marxista	 do	 conflito	 que	 a	 reprodução	 destas	
condições.	 E	 coloca	 que	 a	 contribuição	 de	 Pierre	 Bourdieu	 e	 Passeron,	 “[...]representa	 um	
dos	mais	notáveis	esforços	para	renovar	a	 teoria	da	ação	educacional,	distante	das	correntes	
funci-onalista	e	marxista.	Contudo,	eles	não	são	os	únicos	a	procurar	abrir	novos	caminhos”	
(PETITAT, 1994, p. 30)

Assim	sendo,	podemos	usar	destas	abordagens	para	repensar	o	quanto	produzimos	
ou	reproduzimos	conteúdos	tanto	no	ensino	médio,	quanto	no	ensino	superior.	Estes	pensado-
res	das	questões	sociais,	devemos	no	mínimo	fazer	novas	análises	e	releituras	de	suas	concep-
ções	teóricas	sobre	ao	torno	da	constituição	da	escolar	e	seus	processos	formativos.

“[...]uma	das	interpretações	funcionalistas	triviais	que	reduzem	o	de-senvolvimento	
da	educação	a	necessidades	socioeconômicas.	[...]	Col-lins	propõe	uma	interpretação	
em termos de distinção e de legitimação culturais dos grupos dominantes. A escola e 
para	ele	o	principal	local	de	reprodução	dos	status	groups	em	conflito.	Estes	grupos	
se	definem	e	 se	distinguem	essencialmente	por	 sua	cultura	de	características	parti-
culares:  “estilo de linguagem, roupas e decoração, certos modos e prá-ticas rituais, 
temas	de	conversação	e	forma	da	mesma,	opiniões	e	valo-res,	e	opções	nos	esportes,	
nas artes e nos meios de comunicação”. (Id.,)

Estes	mesmos	grupos	de	formação	na	escola,	para	se	legitimar	tem	que	utilizar	de	
algumas	possibilidades,	uma	delas	diz	respeito	aos	que	“[...]baseiam	principalmente	na	posição	
econômica	e	no	poder,	 lutam	a	favor	do	monopólio	das	riquezas,	do	poder	e	do	prestigio.	”	
(PETITAT,	1994,	p.	30-31)	Onde	e	quando	estes	grupos	vão	conseguir	se	sobressair	na	socie-
dade,	somente	a	partir	do	momento	que	organizarem	formas	próprias	e	encontrarem	ou	organi-
zarem	suas	próprias	instituições.	Eles	são	unidos	pelas	mesmas	posições	homólogas	no	espaço	
social	e	atendem	seus	interesses	econômicos	e	por	fim	os	sociais.	Estes	agentes	possuem	quan-
tidades	 e	 tipos	 de	 capital	 semelhantes,	 postos	 nas	mesmas	 condições,	 onde	 a	 tendência	 é	 a	
reprodução das mesmas atitudes, gostos, costumes e práticas sociais similares. Assim, id., “Os 
status	groups	dominantes	recorrem	a	escola	para	produzir	e	reproduzir	a	sua	própria	definição	
cultural	e	para	impor	esta	definição	como	cultura		legitima.”	
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Para dialogar sobre a importância da Sociologia no Ensino Médio é preciso levar 
em	conta	diferentes	tipos	de	“capital”	cuja	distribuição	determina	a	estrutura	do	espaço	social.	
Sendo	assim	o	desafio	será	abordar	as	dificuldades	enfrentadas	para	a	efetivação	da	discipli-na,	
para isso é preciso saber como ela se comporta, debater sobre seu cotidiano, as expectati-vas, 
ambições,	necessidades	e	alternativas.	(BOURDIEU,	1997).

Lourenço	(2008,	p.	68),	afirma	que:

“As	 principais	 dificuldades	 a	 serem	 superadas	 pela	 Sociologia	 no	 Ensi-no	Médio	
ocorrem	nas	esferas:	 -	Administrativas:	número	excessivo	de	 turmas,	 em	geral,	16	
turmas	por	40h	de	jornada,	o	que	por	um	lado,	di-ficulta	a	realização	de	atividades	
criativas, o acompanhamento dos alunos e uma avaliação diagnóstica e por outro lado, 
gera	desgaste	físi-co	e	mental.	-	Políticas:	a	resistência	de	professores	e	estudantes	em	
função	da	diminuição	da	carga	horária	de	outras	disciplinas.	-	Pedagó-gicas:	domínio	
precário	dos	conceitos	básicos	das	ciências	sociais,	alia-do	a	isto,	falta	objetividade	e	
clareza dos temas a serem trabalhados”.

Para	Lourenço	(2008,	p.	70),	nossa	missão	está	em	fazer	trabalho,	“[…]é	o	trabalho	
do	Sociólogo	é	questionar	os	problemas	sociais,	refutando	as	primeiras	impressões,	e	indo	além	
das	aparências,	isto	é,	provocar	no	estudante	o	entendimento	que	por	trás	de	um	mundo	mani-
festo	se	oculta	um	mundo	latente.	Os	fatos	sociais	não	surgiram	ao	acaso	foram	construídos	
socialmente”. Ainda para Fernandes citado por Lourenço (2008, p. 70), “O papel da sociologia 
no	ensino	médio	e	a	desnaturalização,	o	estranhamento	e	tomada	de	consciência	dos	fenôme-
nos sociais”.

“Não	há	dúvida	que	a	educação	modela	o	homem.	Mas	é	este	que	de-termina	social-	
mente,	a	extensão	das	funções	construtivas	da	educa-ção	em	sua	vida”	(FERNANDES,	
1966: 420). O papel da Sociologia no Ensino Médio é a desnaturalização, o 
estranhamento	e	a	tomada	de	consciência	dos	fenômenos	sociais.	Isto	é,	fazer	o	aluno	
compreender	a	que	a	disciplina	trabalha	a	complexidade	do	ser	humano,	influenciando	
e	 sendo	 influenciado	 pelas	 estruturas	 sociais,	 problematizando	 seus	 li-mites,	 suas	
contradições	e	suas	diferentes	atitudes	quando	sujeito	a	um	determinado	momento	ou	
situação histórica.

O	seu	principal	mérito,	resumindo,	é	nos	conduzir	a	pensar	sobre	as	relações	sociais	
(desiguais),	 as	diferentes	culturas,	 as	políticas	existentes	no	meio	 social.	O	silêncio	ao	qual	
estamos	habituados	sobre	esses	fatos	ilude	a	ponto	de	fazer	supor	que	não	existem	ou	que	não	
possuímos	responsabilidade	sobre	eles;	assim,	equivocadamente,	passa-se	a	acreditar	que	são	
valores naturais aos seres humanos.

O	indivíduo	é	tudo	aquilo	que	se	adquire	ao	longo	da	uma	vida	na	sua	formação,	no	
entanto,	a	escola	é	que	produz	e	reproduz	abstraindo	a	experiência	do	pensar.	Mesmo	sa-bendo	
que	vivemos	numa	era	da	comunicação	e	da	informação	sem	limites,	e	de	que	temos	alguns	
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mecanismos	 tecnológicos	possíveis	para	esta	 tarefa,	o	que	precisa	ser	dito,	 ‘na	escola	ainda	
não	chegou	estes	recursos’.	Sendo	que,	na	escola	que	chegou	estes	recursos	tecnológi-cos,	as	
pessoas	ainda	não	foram	preparadas	para	tal	uso.	

No ensino médio não podemos tornar a sociologia uma aula vaga para os alunos. 
Lecionar	deve	ser	um	ato	que	“toque	nossos	sentidos”,	e	preciso	saber	antes	de	tudo,	que	os	
jovens	que	lá	estão,	querem	ouvir,	eles	vêm	de	realidades	diferentes,	entender	que	o	que	dize-
mos	ou	fazemos	‘ação’	faz	diferença.	Portanto,	nesta	esfera	de	relações,	o	professor	tem	que	
dominar o texto e ser exemplo. 

Por	que	na	sociedade	e	escola	reside	as	relações	presente	no	processo	de	socializa-
ção. Para Petitat (1994, p. 194), “A escola e uma instituição educativa especializada, nisto 
dis-tinguindo-se	da	 família,	dos	clãs	 familiares,	dos	 locais	de	 trabalho,	das	comunidades	de	
ofí-cios,	de	associações	e	de	grupos	de	todo	tipo,	os	quais	também	moldam	as	novas	gerações	
e reeducam até mesmo os adultos. ”

Para mudar a realidade escolar, precisamos chamar para os espaços democráticos 
e	plebiscitários	de	discussão	a	esfera	do	Estado,	a	esfera	política,	os	setores	empresariais	e	as	
instituições	que	compõem	a	sociedade.	Visando,	constituir	processos	educacionais	que	ofer-
tem	formação	de	qualidade	com	igualdade	para	todos,	teremos	que	mudar	nossa	concepção	de	
educador,	pois	não	queremos	uma	escola	constituída	para	a	reprodução	de	desigualdades,	e	nem	
professores	que	não	gostam	do	que	fazem.	Porém	a	esfera	política	deve	mudar	radical-mente,	
implementando o plano de carreira para docência, valorizando a área educacional, o salário do 
professor	deveria	ser	no	mínimo	igual	aos	dos	vereadores,	deputados	estaduais	e	federais.	Desta	
maneira	entendo	que	poderia	se	exigir	educação	de	qualidade.	Assim,	os	pro-fessores	poderiam	
investir	em	suas	carreiras,	estudar,	pesquisar	e	ensinar	e	despertar	o	interesse	para	a	iniciação	
cientifica	nas	escolas.	Tudo	seria	um	mundo	de	possibilidades,	alunos	estu-dando	e	pesquisando	
desde	as	séries	iniciais,	adquirindo	um	capital	cultural	e	desenvolvendo	a	intelectualidade	para	
o bem da vida e desenvolvimento da nação.
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