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É com alegria que os organizadores desse livro  
colocam à disposição da comunidade acadêmico-
-científica mas, sobretudo dos pensadores que, 
para nós, são todos aqueles que produzem ou 
usam serviços, essa obra tão diversa em discus-
sões: Contribuições interdisciplinares em educa-
ção e ensino: reflexões contemporâneas. São dis-
cutidos temas que, mais que necessários e úteis 
ao campo da educação na contemporaneidade, 
são indicadores de ocorrências no mundo con-
creto e que são capturados pelas lentes sensíveis 
de cada autor. Não é preciso concordar com os 
pontos explicitados, mas é importante entendê-
-los. Agora, a semeadura dessa discussão está 
nas suas mãos. É preciso produzir materiais que 
possam ser lidos por qualquer pessoa e possam 
ser debatidos. Esse é o sentido da existência da 
academia e dos pesquisadores. Boa leitura! Bom 
uso! Boa divulgação!

CONTRIBUIÇÕES INTERDISCIPLINARES 
EM EDUCAÇÃO E ENSINO:
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APRESENTAÇÃO DA SÉRIE

Estanislau Ferreira Bié1

Saber fazer dos conhecimentos cognitivos e torna-se o 
saber e fazer educativo na rotina das transposições desses his-
tóricos conhecimentos para professores e estudantes na atua-
lidade, suscitará várias modalidades didáticas e um currículo 
que corresponda aos desafios sociais, políticos e culturais na 
atual conjuntura do estado brasileiro. 

Os desafios à sociedade brasileira em sua diversidade re-
gional e de características peculiares frente à organização me-
todológica da educação em que a política partidária determina 
o que se deve ensinar e o que se deve aprender a “Série Sabe-
res e Fazeres da Educação”, composta por coletâneas de artigos 
produzidos por pesquisadores docentes e discentes de cursos 
de pós-graduação stricto-sensu e lato-sensu tem por objetivo, 
apresentar os caminhos e descaminhos percorridos pelas pro-
postas para o desenvolvimento da educação no Brasil em suas 
diversas modalidades nas alinhas da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação - LDB 9394/1996 e alterações decorrentes das 
ações que suscitaram políticas públicas de alcance as demandas 

1 Doutor e Mestre em Ciências da Educação pela UNISAL - Universidad San Lorenzo; 
Especialista em Policiamento Comunitário pela UFC - Universidade Federal do Ceará; 
Especialista em Segurança Pública pela UNIPACE - Universidade do Parlamento Cearense; 
Especialista em Ciências Politica Sociedade e Governo pela UNIPACE; Especialista em Ciências 
da Educação pela FACULDADE EVOLUÇÃO - Sociedade Evolução de Educação Superior e 
Tecnologia Ltda; Especialista em História e Cultura Afro-brasileira e Indígena pela FATE - 
Faculdade Ateneu; Bacharel em Teologia pelo UNINTA - Centro Universitário INTA; Licenciado 
em Ciências da Religião pelo UNINTA - Centro Universitário INTA; Licenciado em História 
pelo UNINTA - Centro Universitário INTA; Licenciado em Ciências da Religião pelo UNINTA - 
Centro Universitário INTA; Licenciado em Pedagogia pela FAK - Faculdade Kurios e Bacharel 
em Serviço Social pelo UNIBTA - Centro Universitário Unibta Digital. Atualmente professor da 
ASPCE - Academia Estadual de Segurança Pública e Editor da Editora Via Dourada. 
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sociais ignoradas e as especificidades didáticas e curriculares 
para grupos anteriormente excluídos.

Para a construção dessa tarefa, em primeira instância, 
houve a motivação de um grupo de professores na busca por 
uma agência que se prontificasse a editar uma coletânea de 
atualização educativa que tenha em seu conteúdo as expressões 
das experiências de pesquisadores, orientadores e estudantes 
agentes na educação escolar e universitária.

Frente a isso, e da união de vários atores-autores, surgiu 
a idealização de rever e atualizar questões que permeiam 

vontades docentes sobre as histórias e amplitudes do saber fa-
zer educativo, intentando oferecer progresso às instituições e 
ao progresso da nação brasileira o resultado de anseios de pro-
fessores, através do conhecimento que possuem, e da doação 
a quem busca, e estes, posteriormente, darão de si àqueles/as 
que se tornarão estudantes, pesquisadores e profissionais em 
uma teia das forças de trabalho nas profissões diversas as quais 
o país necessita, tendo em vista o que conquistaram. 

Neste caso, a conquista dos títulos universitários é resul-
tado de anos de dedicação aos estudos, pesquisas e práticas. 

Sonhos de alguns, meio caminho para outros e realiza-
ção de poucos. A publicação das produções intelectuais da pes-
quisa tem custos pessoais de elaboração, revisão, impressão de 
artigos, pôsteres e participação em seminários e congressos. A 
elaboração, edição e publicação de um livro, então, é um desafio 
que só pouquíssimos superarão, pois, é um processo que preci-
sa ser bem elaborado e reelaborado. 

Por haver tantos por menores, é que a Série Saberes e 
Fazeres da Educação surgiu, inicialmente, como idealização 
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dos/da professores/a, diretores/a Dr. Estanislau Ferreira Bié, 
Dr. Henrique Cunha Junior e Ma. Maria Saraiva da Silva, como 
proposta de revisão e revitalização da educação na diversida-
de comunitária, motivando gestores, educadores e educandos à 
realização de diferentes propostas educacionais pelo confronto 
de experiências. 

Esta série, em sua variedade de temas, enseja segundo 
os/as organizadores/as chegar às mãos de profissionais da edu-
cação e comunidade para que os conteúdos definidos de forma 
simples tenham alcance múltiplo nos sistemas de ensino e para 
que o saber fazer didático dos/as docentes possa estar ampara-
do por bases teóricas sólidas. 

Os títulos além de revisão da história da educação bra-
sileira contemplam temas inéditos, que se adequam ao tempo 
presente em que os docentes necessitam apropriar-se de sa-
beres convergentes com as culturas e conjunturas dos meios 
sociais e educacionais e os modifiquem.

As coletâneas são estruturadas por organizadores profes-
sores/as doutores/as, mestres/as e especialistas, com trabalhos 

provenientes de várias universidades com os quais cha-
mam a atenção para a leitura envolvente que permeia experi-
ências. 

São condutas curriculares que, por suas posturas, apre-
sentam-se na história e memórias educativas como caminhos a 
seguirem modificando-se quando novos conhecimentos foram 
desenvolvidos, aprendidos e ensinados.

Da educação de crianças à educação com adultos, as pe-
dagogias e as docências são aqui apresentadas com o intuito de 
que os saberes e fazeres da educação sejam o saber fazer da paz 
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interior, o saber fazer das memórias históricas, o saber fazer 
da sociabilidade nas diversidades, o saber fazer dos diálogos na 
construção das políticas educativas, o saber fazer de sociedades 
e meios de ambientes saudáveis. 

A Série Saberes e Fazeres da Educação, como projeto de 
ampliação dos olhares didáticos para as concepções pedagógi-
cas, tem por meta a transformação e transposição de conhe-
cimento em vista da justiça social a partir das avaliações dos 
contextos atuais das instâncias educacionais. 

Compreendemos que a justiça social para a educação 
em estado democrático de direito, no caso do Brasil, não tem 
alcançado as propostas construídas há décadas, tendo dentre 
as causas, as transmutações políticas partidárias que definem, 
constantemente, as posições para cada seguimento de ensino. 

São idas e vindas que avançam e, por vezes, retrocedem, 
carecendo de aportes firmes que sustentem os conjuntos de 
manifestações empíricas que constam nas vontades dos edu-
cadores em estabelecer mudanças no pesar a educação desde a 
graduação nas licenciaturas às escolas na prática docente. 

Os Saberes e Fazeres da Educaçlão requer dos/as docen-
tes decisões de embarcar na história social e política da educa-
ção. É um convite ao ponto crucial do que se pretende realizar-
com e para os/as educandos, pois, educar pressupõe amar-se e 
amar. Dar e receber. Tornar-se responsável pela motivação do 
aprendizado de quem, sem apoio familiar e social, espera da 
escola e dos/as professores/as o melhor. 

Educar para um mundo de tomada de decisões, de par-
ticipação e construção de uma nova sociedade em que a digni-
dade, o respeito e o amor nasçam, floresçam e deem os frutos 
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de prosperidade.
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PREFÁCIO

Organizadores

Com base em leituras anteriores e em suas experiências 
pessoais, o leitor é capaz de interagir com o texto e de 
ampliar novas percepções aos sentidos originalmente 
elaborados pelo autor. 

(Paulo Roberto Barbosa)

Esta obra, escrita a partir de muitas mãos com diversas 
e distintas reflexões, traz ao leitor a possibilidade de expandir 
o conhecimento sobre contribuições interdisciplinares em edu-
cação e ensino. Para tanto, no texto intitulado Necropolítica e 
branquitude: o discurso civilizatório americano e a resistência 
das populações indígenas, reflexões são empreendidas acerca 
da construção do discurso civilizatório americano e a resistên-
cia que as etnias empreenderam para a sobrevivência de suas 
culturas. Na composição de Promoção dos direitos culturais 
pelo estado em tempos de pandemia da covid-19, são aludidos 
argumentos sobre a questão dos Direitos Culturais e a atuação 
do Estado em tempos de pandemia da Covid-19. Na escritura 
de A educação ambiental como instrumento de preservação do 
meio ambiente para as presentes e futuras gerações, discute-
-se como a promoção da educação ambiental, prevista em lei, 
influencia diretamente no direito e no meio ambiente ecologi-
camente equilibrado. Já no texto Aspectos da neurociência do 
crime, limites e possibilidades, apresenta-se os limites e possi-
bilidades entre os saberes do Direito Penal e Neurociência, bem 
como reflete-se sobre a integração destas ciências. No trabalho 
BNCC e novo ensino médio: uma análise preliminar dos itine-
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rários formativos propostos pela SEDUC do Rio Grande do Sul, 
faz-se necessário problematizar as grandes mudanças relacio-
nadas à implementação da Base Comum Curricular, sobretudo, 
a inserção do modelo de Itinerários Formativos. Na investiga-
ção, cujo título, A Ísis da educação na contemporaneidade: as 
tessituras da interdisciplinaridade no processo de escolariza-
ção, promove-se uma discussão acerca da inserção da interdis-
ciplinaridade no processo de escolarização. O estudo intitulado 
Contribuições da Linguística Textual nos processos de ensino 
e aprendizagem na educação básica, discute as contribuições 
que a Linguística Textual pode trazer acerca dos processos de 
ensino e aprendizagem na educação básica. Em A luta histórica 
e curricular na implantação e resistência do ensino de ciências 
sociais, traz à baila discussões acerca das ciências sociais no que 
se refere à histórica luta curricular na resistência e implantação 
do currículo. Na redação de A era do conhecimento: a educação 
global como promotora de aprendizagem para o século XXI, são 
discutidas questões que abordam a temática do conhecimento, 
da economia e da educação. Com relação à escrita de Os de-
safios do ensino de História na educação básica: do contexto 
ao texto, abordam-se os desafios que são postos ao ensino de 
história. Na investigação empreendida em Apontamentos em 
educação e saúde, reflete-se a partir da necessidade da educa-
ção na prevenção de doenças, conscientizar para a higiene e 
desenvolver valores frente à qualidade de vida de seus estudan-
tes. O livro contempla, de modo diversificado, experiências teó-
rico-práticas com olhar acadêmico e atento dos pesquisadores. 
Nesse sentido, tal contemplação tem o intento de que o leitor 
deste livro possa expandir de forma clara e didática as discus-
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sões aqui empreendidas acerca da temática.
.
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APRESENTAÇÃO

Organizadores

Um leitor não é apenas um consumidor de uma ideia. 
Ele a divulga. Ele a modifica. Ela a aprimora. E tudo 
isso faz dele um co-autor de qualquer obra que chegue 
às suas mãos, mente e coração. É assim que a história 
é feita: do encontro entre escritores e leitores, todos 
transformadores de realidade. 

(Marcela Mary José da Silva)

É com alegria que os organizadores desse livro Fernan-
do Icaro Jorge Cunha, Marcela Mary José da Silva, Emanuella 
Silveira Vasconcelos, Paulo Roberto Barbosa, Valmir Messias 
de Moura Fé, Simone Godinho, Joana Josiane Andriotti Olivei-
ra Lima Nyland, Alcione Santos de Souza, Francisco Mesquita 
Santos e Fábio Rizzuto Pereira colocam à disposição da comuni-
dade acadêmico-científica mas, sobretudo dos pensadores que, 
para nós, são todos aqueles que produzem ou usam serviços, 
essa obra tão diversa em discussões: Contribuições interdisci-
plinares em educação e ensino: reflexões contemporâneas .

São discutidos temas que, mais que necessários e úteis 
ao campo da educação na contemporaneidade, são indicadores 
de ocorrências no mundo concreto e que são capturados pelas 
lentes sensíveis de cada autor.

O livro traz debates ricos sobre:
• A educação em saúde,
• Os desafios do ensino de história;
• A linguística textual no processo de ensino e aprendi-

zagem;
• A educação global e seus rebatimentos na educação 
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local;
• A discussão sempre atual sobre a interdisciplinarida-

de;
• A discussão sobre currículo das ciências sociais e a 

memória histórica;
• O novo ensino médio frente a Base Nacional Comum 

Curricular
• A discussão sobre neurociência e crime;
• A educação ambiental;
• A necropolítica seus rebatimentos na população negra 

e indígena
• Os direitos culturais e a pandemia

Todas essas discussões servem para iniciar debates nos 
mais diversos espaços sócio-ocupacionais ou, servem para in-
tensificar, regar, abastecer e orientar as práticas sociais que já 
trazem a semente dessas inquietações. O debate trazido nesta 
publicação é diverso como a vida é. Publiciza reflexões que pai-
ram nas salas de aulas, nas ruas, nos debates acadêmicos e nos 
espaços de educação não formal.

É preciso produzir materiais que possam ser lidos por 
qualquer pessoa e possam ser debatidos. Esse é o sentido da 
existência da academia e dos pesquisadores: influencia vida co-
tidiana das pessoas, instituições, políticas e gestão com elemen-
tos provocativos e elucidativos das realidades sócio-históricas. 
Essa obra cumpre esse papel de tornar popular as discussões 
aqui trazidas e possibilitar que essas reflexões possam se tor-
nar instrumentos de trabalho, debate e discussão.

Os autores já fizeram a sua parte. Os organizadores tam-
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bém. Agora cabe, a você leitor, espalhar essa obra. Não é pre-
ciso concordar com os pontos explicitados, mas é importante 
entendê-los. Agora, a semeadura dessa discussão está nas suas 
mãos.

Boa leitura! Bom uso! Boa divulgação!



Série Saberes e fazeres da educação: volume 30

ORGANIZADORES

Fernando Icaro Jorge Cunha - Universidade Federal do 
Pampa

E-mail: icaro729@gmail.com, Lattes ID: http://lattes.cnpq.
br/1495581852115865, Orcid ID: 
https://orcid.org/0000-0002-0064-
4039. Possui formação em Magistério 
(Curso Normal) de nível médio pelo 
Instituto de Educação Ciep 179 - Pro-
fessor Claudio Gama/RJ. Atualmente é 
acadêmico do curso de Licenciatura em 
Ciências da Natureza na Universidade 
Federal do Pampa - Unipampa, Campus Uruguaiana. Bolsis-
ta CAPES através do Programa Institucional de Bolsas de Ini-
ciação à Docência - PIBID, atuando na EMEF Moacyr Ramos 
Martins na cidade de Uruguaiana/RS, desenvolvendo ativi-
dades que buscam superar o Ensino de Ciências da Natureza, 
a fim de elucidar o Letramento Científico.  Foi premiado com 
uma bolsa do banco Santander através do edital 235/2020, 
que selecionou graduandos com excelência em rendimen-
to acadêmico. Desenvolve o projeto de extensão intitulado: 
Processos de Formação e Articulações Didático-Pedagógicas 
para Professores de Ciências da Natureza, em conformidade 
com o edital n° 40/2021, tecendo um curso de extensão sob 
orientação do Prof. Dr. Ailton Jesus Dinardi.. Em 2021 iniciou 
a participação no grupo de pesquisa em Ambiente, Educação, 



Editora Via  Dourada

24 | Contribuições interdisciplinares em educação e ensino: reflexões contemporâneas

Ciênciometria e Ensino de Ciências - COMCIÊNCIA.

Marcela Mary José da Silva - Universidade Federal do Re-
côncavo da Bahia

E-mail: mmjsilva@ufrb.edu.
br, Lattes ID: http://lattes.cnpq.
br/1064186384687619, Orcid ID: https://
orcid.org/0000-0003-3163-3233. As-
sistente Social-Ucsal; Especialista em 
Ensino, Pesquisa e Educação em Edu-
cação-UNEB, GERONTOLOGIA-UFBA e 
Serviço Social -Unb. Mestre em Educação 
e Contemporaneidade-Uneb e Doutorado 
em Serviço Social -UFRJ. Atualmente é Docente do Curso de 
Serviço Social do CAHL-UFRB. Coordenadora do GRUPO DE 
TRABALHO DE SERVIÇO SOCIAL NA EDUCAÇÃO-GTSSEDU 
e do GRUPO DE SERVIÇO DE ENVELHECIMENTO POPULA-
CIONAL-GTENPO ambos com ações de Extensão e Pesquisa. É 
pesquisadora e escritora de temas da Educação, Serviço Social, 
Envelhecimento, Formação Profissional, Projeto Ético-Politico, 
Políticas Sociais e Direitos Humanos. É docente do Capacita 
SUAS na Bahia.



Série Saberes e fazeres da educação: volume 30

Organizadores | 25 

Emanuella Silveira Vasconcelos - Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul 

E-mail: emanuellasvasconcelos@gmail.com, Lattes ID: http://
lattes.cnpq.br/7458303424869676, Or-
cid ID: https://orcid.org/0000-0003-
1730-672X. Doutoranda em Educação 
em Ciências e Matemática pela Pontifí-
cia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul - PUCRS, Mestre em Ensino de 
Ciências pela Universidade Estadual de 
Roraima - UERR (2017), Especialista em 
Educação Infantil pela Universidade Federal de Roraima - UFRR 
(2012) e Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de 
Roraima - UFRR (2009). Atualmente é professora efetiva da 
UFRR, atuando na Educação Básica do Colégio de Aplicação 
- CAp/UFRR. Atuou em classes de Educação Infantil (2005 à 
2013) na rede pública e na rede privada de educação, no Ensi-
no Fundamental (2009-2013), na graduação (2011-2012;2019) 
e na pós-graduação (2014). É membra dos Grupos de Pesqui-
sa: Grupo de Estudo e Pesquisa Interdisciplinar em Educação 
(GEPINTE/CNPQ); ARGOS - Grupo de Pesquisa Interdiscipli-
nar em Educação Digital (PUCRS/CNPQ); Grupo de Estudos e 
Pesquisa de Tecnologias em Educação Matemática - (GEPTEM/
PUCRS). Pesquisa atualmente temas referentes a processos de 
ensino-aprendizagem; Alfabetização Científica e tecnologias na 
Educação; Letramento Científico; Alfabetização, letramentos e 
tecnologias; Multimodalidade e Alfabetização.  



Editora Via  Dourada

26 | Contribuições interdisciplinares em educação e ensino: reflexões contemporâneas

Alcione Santos de Souza - Universidade do Estado do Pará

E-mail: alcione.souza@uepa.br, Lattes ID: http://lattes.cnpq.
br/3920607811795246, Orcid ID: 
https://orcid.org/0000-0003-4562-
5111. Possui Doutorado em Ciências 
Agrárias Área de de Concentração em 
Agroecossistemas na Amazônia (2012) e 
Mestre em Agronomia (2007) pela Uni-
versidade Federal Rural da Amazônia, 
Especialista em Geoprocessamento e 
Sensoriamento Remoto pelo Instituto de Estudos Superiores 
da Amazônia (2012), Licenciada e Bacharel em Geografia pela 
Universidade Federal do Pará. Atua como Professora associa-
da no Departamento de Filosofia e Ciências Humanas na Uni-
versidade do Estado do Pará, Pesquisadora nas temáticas car-
tografia aplicada ao ensino, Geografia e ensino, com ênfase na 
Formação de professor, Cartografia, Geoprocessamento, prin-
cipalmente nos seguintes temas: Ensino de Geografia, Camp-
esinato,Questão Agrária. Desenvolve e orienta pesquisas sobre 
Desenvolvimento, Formação de Professores, Ensino de Ge-
ografia, Cartografia aplicada ao ensino de geografia, questão 
agrária. É líder do grupo de pesquisa Cartografia e agraria na 
Amazônia( GEOCARTA). Atua como pesquisadora no grupo de 
pesquisa em formação de professores GPEFORP UEPA. Tem 
experiência profissional como professora na educação básica 
na disciplina de Geografia, tendo atuado na Secretaria de Edu-
cação do Estado do Pará.



Série Saberes e fazeres da educação: volume 30

Valmir Messias de Moura Fé - Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul

E-mail: valmirmourafe@gmail.
com, Lattes ID: http://lattes.cnpq.
br/1672933675718902, Orcid ID: 
https://orcid.org/0000-0002-7722-
1536. Bacharel em Direito pela Universi-
dade Católica Dom Bosco (MS) em 1998. 
Bacharel em Psicologia, UNIGRAN, (MS) 
2019. Especialização Latu Sensu em Psi-
cologia Jurídica, UNIASSELVI, 2013. Es-
pecialização Latu Sensu em Direito Penal e Processo Penal com 
capacitação para o magistério superior, Faculdade Damásio de 
Jesus, 2012. Mestrando em Direito pela Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul (UFMS), Campo Grande, MS. Mestrando 
em Direitos Humanos na Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul (UFMS)

Simone Godinho  - Rede Municipal de Ensino de Marau

E-mail: simone.godinho13@gmail.com, 
Orcid ID: https://orcid.org/0000-0001-
8364-0908. Graduada no Curso de Li-
cenciatura Plena em Educação Física 
pela Universidade de Passo Fundo - UPF 
(2000). Pós-Graduação Lato Sensu em 
Metodologia da Educação Física pela As-
sociação Educacional Frei Nivaldo Lieb-

Organizadores | 27 



Editora Via  Dourada

28 | Contribuições interdisciplinares em educação e ensino: reflexões contemporâneas

el CElER - Faculdade de ciências sociais Aplicadas - FACISA.
(21/09/2010). Possui licenciatura em Pedagogia na Universi-
dade Anhanguera-Uniderp (2014). Discente de Psicopedagogia 
na Universidade Sim Alberto. Docente na EMEI PEDRO RIGO 
na cidade de Marau-RS.

Paulo Roberto Barbosa - Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo 

E-mail: paulobarbosa2709@gmail.
com, Lattes ID: http://lattes.cnpq.
br/3994003849794377,  Orcid ID: 
https://orcid.org/0000-0001-8083-
1928. Doutor pela Pontifícia Universi-
dade Católica de São Paulo em Língua 
Portuguesa, onde também cursou Me-
strado. Possui graduação em Letras pela 
Universidade de Mogi das Cruzes (2006) e Pedagogia pela Uni-
versidade Nove de Julho (2012). Especializou-se em pós-grad-
uação lato sensu em Tecnologia em Educação a Distância pela 
Universidade Cidade de São Paulo (2013), Psicopedagogia In-
stitucional pela Universidade Cidade de São Paulo (2014) e 
Gestão da Educação Pública pela Universidade Federal de São 
Paulo (2019). Atualmente é Gestor Escolar, efetivo - Secretaria 
Municipal de Educação de Poá. Seus interesses de pesquisa são: 
linguística textual, gênero textual, tipologia argumentativa, Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), ensino/aprendizagem de 



Série Saberes e fazeres da educação: volume 30

língua portuguesa, sequência didática, gestão escolar e análise 
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putador e fazer atividades que exigem foco. Como professor 
de Inglês e avaliador, também para a Força Aérea Brasileira, 
viajo constantemente. Como o Brasil é extenso, a FAB mantém 
cursos EADs e me mantenho atualizado dessa forma também. 
Adicionalmente, informo que possuo Pós-graduação Lato Sen-
su em Educação a distância. Participei de um curso presencial 
em Manaus (SIAT-MN) pelo Comando da Aeronáutica chama-
do CTP01 - Curso de Plataforma para Instrutores. Nesse curso, 
aprendi a como fazer apresentações em Power Point e a me 
comportar em apresentações e reuniões. A Força Aérea Bra-
sileira tem me preparado em vários aspectos profissionais com 
cursos oferecidos para o desenvolvimento do servidor. Poderia 
listar inúmeros cursos e habilidades adquiridos nesse resumo , 
porém ficaria ainda mais extenso. Considero os citados acima, 
os mais relevantes no momento.
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CAPÍTULO 1

BNCC E NOVO ENSINO MÉDIO: UMA 

ANÁLISE PRELIMINAR DOS ITINERÁRIOS 

FORMATIVOS PROPOSTOS PELA SEDUC 

DO RIO GRANDE DO SUL

Eldo Dorneles Junior

Leonice Aparecida de Fatima Alves Pereira Mourad

1 INTRODUÇÃO

Entre as grandes mudanças relacionadas à implementa-
ção da Base Comum Curricular, a inserção do modelo de Itine-
rários Formativos é uma das que mais estão causando impacto 
nas redes e nos estudantes. Por estar inserido na rede estadual 
do Rio Grande do Sul, vivendo essa implementação, sinto a ne-
cessidade da análise das trilhas propostas pela Secretaria de 
Educação do estado.

Compreender as mudanças no currículo é um grande de-
safio para os docentes, discentes e comunidade escolar. Como 
eles irão mudar o cotidiano da escola, como se dará as escolhas 
e como isso irá impactar na vida do educando.

2  CURRÍCULO, BNCC E O NOVO ENSINO MÉDIO
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O Ensino Médio, última etapa da educação básica, tor-
nou-se o centro das preocupações de professores, autores, ges-
tores e famílias a partir da promulgação da Base Nacional Cur-
ricular Comum - BNCC. Agora em 2022 temos a implantação 
da reforma que vem sendo chamada de Novo Ensino Médio, 
alicerçada pela Base Nacional Comum Curricular. Tendo como 
principais focos o aprendizado por Competências e Habilida-
des, o aumento da Carga Horária e a inclusão dos Itinerários 
Formativos, trazendo o protagonismo e a escolha para o estu-
dante dessa modalidade.

Art. 36. O currículo do ensino médio será composto 
pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários 
formativos, que deverão ser organizados por meio da 
oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a 
relevância para o contexto local e a possibilidade dos 
sistemas de ensino, a saber:
I - linguagens e suas tecnologias;
II - matemática e suas tecnologias;
III - ciências da natureza e suas tecnologias;
IV - ciências humanas e sociais aplicadas;
V - formação técnica e profissional (BRASIL. Lei 
13.415/2017, p.3).

A proposta da Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, 
tem o intuito de mudar o panorama do ensino médio brasi-
leiro, de um modelo padronizado para todos os estudantes. A 
organização dessa etapa do ensino básico possuía uma carga 
horária de 2400 horas distribuídas em 13 disciplinas, fragmen-
tadas e sem diálogo entre elas. Com o novo modelo essa carga 
sobe para 3000 horas e, no lugar de disciplinas, vemos a utili-
zação de 4 áreas do conhecimento: Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas (Geografia, História, Filosofia e Sociologia); Ciências 
da Natureza e suas Tecnologias (Química, Física e Biologia); 
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Matemática e suas Tecnologias; Linguagens e suas Tecnologias 
(Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Arte, Literatura e educa-
ção Física). Com a possibilidade de uma quinta a Educação Pro-
fissional e Tecnológica.

De acordo com o artigo 35-A, parágrafo 7º da LDB “os 
currículos do Ensino Médio deverão considerar a formação in-
tegral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para 
a construção de seu projeto de vida e para sua formação nos 
aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais”. Com base nisso, 
buscou-se implementar uma organização flexível, que, além de 
contemplar as diretrizes da BNCC, traz a possibilidade de que 
os próprios estudantes escolham as suas disciplinas de interes-
se, complementando e aprofundando o processo de aprendiza-
gem.

Moreira (2007, p. 18) entende currículo como:

As experiências escolares que se desdobram em torno 
do conhecimento, em meio a relações sociais, e que con-
tribuem para a construção das identidades de nossos 
estudantes. O currículo corresponde, assim, ao conjun-
to de esforços pedagógicos planejados e desenvolvidos 
com propósitos educativos.

Para Libâneo (2001) o currículo pode se apresentar com 
dois significados, em sentido ampliado

“[...] no início do século XX, identificando quase sem-
pre o conjunto de saberes e\ou experiências que alunos 
precisam adquirir e\ou vivenciar em função de sua for-
mação” já em um sentido restrito, pode representar “o 
ato de correr”, ou um conjunto de disciplinas da grade 
curricular de uma escola (LIBÂNEO, 2001, p.97).

Por muito tempo o que entendia-se como currículo não 
passava de um conjunto de disciplinas e conteúdos, previamen-
te estabelecidos e que eram repassados de forma automática e 
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sem participação ativa dos alunos, em um formato de aprendi-
zagem vertical, ou “ensinagem”. Assim cabia ao Estado o papel 
de decidir e distribuir quais conteúdos seriam propostos, e aos 
alunos cabia apenas o papel de receptores dessas informações 
selecionadas previamente.

Podemos ver em Morgado que esse contexto irá começar 
a mudar no final do século XX, quando o estudante e seu con-
texto social passa a desempenhar um papel central no processo 
de construção do conhecimento. Segundo Morgado (2011, p. 
396), a aprendizagem deixa de ser vista como um mero pro-
cesso de acumulação e passa a conceber-se como um processo 
de construção dinâmica em contexto, isto é, uma aprendiza-
gem baseada em projetos, em que os principais protagonistas 
são os alunos. Trata-se de uma “concepção interativa, evolutiva 
e construtivista” de aprendizagem, por oposição à “concepção 
estática, linear, tecnicista e burocrática” que imperou durante 
muito tempo, o que implica que a abordagem de projeto não 
possa restringir-se a “uma forma técnica para planificar, mas 
sim uma forma de pensar a prática educativa para dar resposta 
às questões e problemas que ela nos coloca”(PERALTA, 2002, 
p. 18)

É preciso lembrar, a partir de Macedo (2016, p. 55), que 
“a teoria curricular é política, ou seja, é parte da luta por signi-
ficar sentidos para, entre outros, o currículo escolar”. Desta for-
ma a autora identifica uma disputa entre fixar o conhecimento 
em si ou o conhecimento para fazer algo, sendo esse último a 
referência da Base Nacional Comum Curricular.

3  ITINERÁRIOS FORMATIVOS: A PROPOSTA 
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GAÚCHA

No estado do Rio Grande do Sul, o processo de elabora-
ção e criação dos Itinerários Formativos teve início no ano de 
2018 com a implantação das Escolas Piloto. Foram seleciona-
das 264 escolas em todo o estado, distribuídas pelas diversas 
Coordenadorias de Ensino. A lista de escolas pode ser acessada 
no link https://portal.educacao.rs.gov.br/Portals/1/Files/2559.
pdf. 

O trabalho realizado por essas instituições tinha como 
objetivo a democratização e o protagonismo juvenil ao propor 
aos estudantes escolherem seus temas de interesse. Aos profis-
sionais da educação foi lançado o desafio de elaborar oficinas 
com base nos interesses dos estudantes, essas poderiam vir a 
se tornarem os Itinerários Formativos que seriam levados a to-
das as escolas da rede.

Os estudantes escolheram assuntos de seu maior inte-
resse dentro de 10 temáticas. São elas: sustentabilidade, tec-
nologias, relações interpessoais, expressão cultural, cidadania, 
gênero, empreendedorismo, saúde, esporte e profissões. Aqui, 
no entanto é necessário uma análise dessas escolhas com base 
na realidade da aplicação do plano. Apesar dos estudantes te-
rem a possibilidade de escolha dos assuntos, a disponibilização 
desses não foi feita de forma a atender 100% dos envolvidos, 
pois ela dependia de certas possibilidades, tais quais: espaço 
físico, capacitação e oferta de profissionais. Assim, aquele es-
tudante que tinha seu interesse dentro da temática “esportes”, 
porém sua escola não possuía um ginásio para adequada ofer-
ta, acabou por ter que escolher entre outras temáticas. Como 
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dito em Hilário e Ziliani (2019, p. 75) “[...] em decorrência da 
precarização das escolas e de questões logísticas, sabe-se da im-
possibilidade de os alunos terem todas as opções disponíveis”.

O processo de criação dos itinerários continuou em 2019 
ainda com a formação para professores, momento em que reu-
niram-se professores de todas as escolas-piloto para discutir 
e auxiliar na elaboração dos itinerários que seriam ofertados 
pelas escolas-piloto em 2020. Naquele momento os professo-
res determinaram em quais áreas cada temática se encaixava, e 
alinharam os componentes que fariam parte de cada itinerário.

Os anos de 2020 e 2021 foram de implantação do novo 
currículo nas escolas-piloto. Essas escolas escolheram dois 
entre os diversos itinerários criados pelos professores e pela 
Secretaria de Educação Estadual, oferecendo aos estudantes a 
oportunidade de escolha. Essa foi feita no momento da matrí-
cula, o que criou grandes problemas para os estudantes. A di-
vulgação dos itinerários ficou a cargo das escolas, que devido ao 
pouco tempo, pois os itinerários só foram disponibilizados em 
dezembro de 2019 para que a comunidade escolar fizesse sua 
escolha, não oportunizaram aos egressos do nono ano infor-
mações suficientes para essa escolha. Muitos se arrependeram 
das escolhas, mas como o currículo ofertado na verdade era en-
gessado nele mesmo, a troca de itinerário não era permitida. O 
estudante assim não pode desenvolver seu protagonismo, que 
é a base do Novo Ensino Médio.

Costa apresenta fundamentos do protagonismo juvenil, 
afirmando:

O termo Protagonismo Juvenil, enquanto modalidade 
de ação educativa, é a criação de espaços e condições 
capazes de possibilitar aos jovens envolverem-se em 
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atividades direcionadas à solução de problemas reais, 
atuando como fonte de iniciativa, liberdade e compro-
misso. [...] O cerne do protagonismo, portanto, é a par-
ticipação ativa e construtiva do jovem na vida da escola, 
da comunidade ou da sociedade mais ampla (COSTA, 
2001, p.179).

Agora em 2022, o Novo Ensino Médio se estende das es-
colas-piloto para todas as escolas do país. Na rede estadual do 
Rio Grande do Sul um novo currículo foi desenvolvido. Nem o 
currículo antigo, nem o currículo em vigor nas escolas-piloto. 
Esse novo currículo acompanha a BNCC ao dividir o ensino 
em: 1800 horas de Formação Geral Básica, sendo 800 horas no 
primeiro ano, 600 horas no segundo ano e, finalizando o tercei-
ro ano com 400 horas; e 1200 horas de Itinerários Formativos, 
sendo 200 horas no primeiro ano, 400 horas no segundo ano e 
600 horas no terceiro ano (Figura 1, 2 e 3).

Figura 1 - Distribuição da Carga Horária 1º ano

Fonte: Consulta Pública - https://curriculo.educacao.rs.gov.br/
BaseCurricular
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Figura 2 - Distribuição da Carga Horária 2º ano

Fonte: Consulta Pública - https://curriculo.educacao.rs.gov.br/
BaseCurricular

Figura 3 - Distribuição da Carga Horária 3º ano

Fonte: Consulta Pública - https://curriculo.educacao.rs.gov.br/
BaseCurricular
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A nova organização curricular mudou o formato dos iti-
nerários formativos que vinha sendo ofertada pelas escolas-
-piloto. Agora essa está dividida em: Componentes Obrigató-
rios - composto por Projeto de Vida, Cultura Digital, Mundo do 
Trabalho e Iniciação Científica - e Aprofundamento Curricular 
- parte diversificada composta dos componentes e itinerários 
trabalhados em 2020 e 2021 nas escolas-piloto, readequados às 
realidades das escolas, também chamadas de Trilhas de Apro-
fundamento Curricular.

4 TRILHAS DE APROFUNDAMENTO CURRICU-
LAR DA ÁREA FOCAL DE CIÊNCIAS HUMANAS E 
SOCIAIS APLICADAS

As trilhas foram divididas por área focal, sendo as cin-
co áreas: Formação Técnica e Profissionalizante - dividida em 
quatro trilhas; Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ma-
temática e suas Tecnologias, Linguagens e suas Tecnologias, e 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas - esta última sendo o 
foco deste artigo. Cada trilha foi dividida em duas, onde cada 
uma dessas foi subdividida em três áreas complementares, to-
talizando 28 trilhas (Figura 4).
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Figura 4 - Mapa das 28 Trilhas de Aprofundamento 
Curricular

Fonte: Consulta Pública - https://curriculo.educacao.rs.gov.br/
BaseCurricular

Numa tentativa de democratizar a implementação, foi 
disponibilizado à comunidade escolar a possibilidade de, atra-
vés do site https://curriculo.educacao.rs.gov.br/BaseCurricu-
lar, participar de consulta pública, onde era permitido opinar 
sobre a construção das trilhas. Dentro da área de Ciências Hu-
manas e Sociais Aplicadas duas trilhas foram elaboradas. A pri-
meira é Cidadania e Relações Interpessoais, subdividida em: 
Vida, Cidadania e Relações Interpessoais; Cidadania, Comuni-
cação e Relações Interpessoais; Sociedade, Cidadania e Pensa-
mento Lógico Matemático. A segunda trilha é o Empreendedo-
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rismo que vem subdividido em: Empreendedorismo e Ações 
Sustentáveis; Empreender, Comunicar e Transformar; Empre-
endedorismo, Justiça Social e Inovação. Cada subdivisão tem 
como área complementar uma das três áreas do conhecimento 
relacionadas pela BNCC.

Figura 5 - Vida, Cidadania e Relações Interpessoais Fonte:

Fonte: Consulta Pública - https://curriculo.educacao.rs.gov.br/
BaseCurricular

A trilha de aprofundamento Vida, Cidadania e Relações 
Interpessoais tem como área complementar a Ciências da Na-
tureza e suas Tecnologias. Essa trilha tem como objetivo “de-
senvolvimento da ciência, da autonomia, do respeito, da dialo-
gicidade e da solidariedade através da tematização profunda, 
ampla e contextualizada criticamente pelas vias educacionais.” 
(https://curriculo.educacao.rs.gov.br/BaseCurricular, acesso 
em 30/05/2022).

A trilha vem construída como um projeto para os segun-
dos e terceiros anos do ensino médio. No segundo ano entram 
três componentes: Direitos Humanos e Multiculturalismo, mi-
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nistrado por professores de Ciências Humanas, com três perí-
odos de 50 minutos semanais, esse componente irá tratar so-
bre questões culturais através de análises sócio-filosóficas e da 
superação das diversidades; Relações de Gênero e Intervenção 
Social, ministrado por professores de Ciências Humanas, com 
três períodos de 50 minutos semanais, esse componente deve-
rá tratar de questões relacionadas a pluralidade cultural, ética e 
de gênero, as diferentes subjetividades, identidades e escolhas 
e como estas impactam a sociedade; Qualidade de Vida minis-
trado por professores de Ciências da Natureza, com dois perí-
odos de 50 minutos semanais, esse componente deverá tratar 
de assuntos relacionados a temas da atualidade científica no 
desenvolvimento social e ambiental.

Para o terceiro ano a quantidade de componentes e de 
horas-aula sobre consideravelmente serão cinco componen-
tes distribuídos por 560 horas: Juventudes e Desenvolvimento 
Pessoal, ministrado por professores de Ciências Humanas, com 
três períodos de 50 minutos semanais, esse sendo um compo-
nente que está intrinsecamente ligado ao Projeto de Vida; Ética 
e Redes na Era da Informação, ministrado por professores de 
Ciências Humanas, com três períodos de 50 minutos semanais, 
a priori esse componente tem como base o aprofundamento 
dos conceitos e conhecimentos desenvolvidos no primeiro ano 
em Cultura Digital; Na seqüência encontramos Princípios De-
mocráticos e Relações Sociais, ministrado por professores de 
Ciências Humanas, com três períodos de 50 minutos sema-
nais, elaborar, compreender e desenvolver argumentos ocupa-
dos com a dignidade humana e a construção da justiça social 
é o foco desse componente; Genética, Diversidade e Evolução 
Biológica, ministrado por professores de Ciências da Natureza, 
com três períodos de 50 minutos semanais, esse componente 
falará sobre o impacto das descobertas no campo da genética 
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e sua influências nos campos da ética relacionando com temas 
como multiculturalismo e relações sociais; Responsabilidade 
Socioambiental e Diversidade Cultural, ministrado por profes-
sores de Ciências da Natureza, com dois períodos de 50 minu-
tos semanais, o objetiovo desse componente é interrelacionar a 
temas ambientais e sociais, considerando as quiestões de diver-
sidade cultural.

Figura 6 - Cidadania, Comunicação e Relações 
Interpessoais

Fonte: Consulta Pública - https://curriculo.educacao.rs.gov.br/
BaseCurricular

A próxima trilha de aprofundamento que iremos analisar 
será Cidadania, Comunicação e Relações Interpessoais e nela 
teremos como área complementar a Linguagens e suas Tecno-
logias. Temos como foco da trilha a Cidadania e a qualificação 
das Relações Interpessoais, tendo como objetivo a compreen-
são da condição humana como instituição social, autoconstru-
ção, relação político-econômica, valoração cultural, espiritual e 



Eldo Dorneles Junior; Leonice Aparecida de Fatima Alves Pereira Mourad | 51 

Série Saberes e fazeres da educação: volume 30

emocional.
Assim como a anterior, essa trilha vem construída como 

um projeto para os segundos e terceiros anos do ensino médio. 
Os componentes de Direitos Humanos e Multiculturalismo e 
Relações de Gênero e Intervenção Social mantêm a estrutura 
da trilha anterior. E temos a inclusão do componente Expres-
sividade e Autoconhecimento ministrado por professores de 
Linguagens, com dois períodos de 50 minutos semanais, tendo 
como objetivo 

Aprofundar aprendizagens desenvolvidas na Formação 
Geral Básica, com enfoque no uso das linguagens como 
meio de expressão da subjetividade. Refletindo sobre 
questões como ética, responsabilidade social e emo-
cional, identidade e respeito à diversidade. Buscando o 
desenvolvimento das habilidades socioemocionais que 
possibilitem o autoconhecimento, o exercício da au-
tonomia e do protagonismo.  (https://curriculo.educa-
cao.rs.gov.br/BaseCurricular, acesso em 30/05/2022)

Assim como no segundo ano, no terceiro os componen-
tes de Ciências Humanas são mantidos, sendo eles: Juventudes 
e Desenvolvimento Pessoal, Ética e Redes na Era da Informação 
e Princípios Democráticos e Relações Sociais. Os dois compo-
nentes que completam a grade serão ministrados por professo-
res da área de Linguagens, sendo eles: Comunicação e Relações 
Interpessoais no Mundo do Trabalho, com três períodos de 50 
minutos semanais, esse componente tem como base a comu-
nicação não-violenta, a empatia, a ética e responsabilidade; 
Expressão Artística e Corporeidade, com dois períodos de 50 
minutos semanais, esse componente terá apoio principalmente 
da arte e da educação física.
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Figura 7 - Sociedade, Cidadania e Pensamento 
Lógico-Matemático

Fonte: Consulta Pública - https://curriculo.educacao.rs.gov.br/
BaseCurricular

Como nossa próxima trilha a ser analisada temos Vida, 
Cidadania e Relações Interpessoais que terá a área de Matemá-
tica e suas Tecnologias como complementar. Essa trilha consi-
dera as questões quantificadoras como algo inerente ao desen-
volvimento e qualidade de vida e das relações interpessoais. 

Seguindo o mesmo molde das trilhas anteriores, essa 
mantêm os componentes de Ciências Humanas, alterando ape-
nas os componentes da área complementar. No segundo ano 
teremos o componente de Estatística Básica ministrado por 
professores de Matemática, com dois períodos de 50 minutos 
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semanais, tendo como objetivo o desenvolvimento do pensa-
mento matemático relacionado à análise de dados estatísticos 
através de situações hipotéticas ou do cotidiano. 

Para o terceiro ano, além dos componentes de Ciências 
Humanas, que permanecem os mesmos já citados, teremos dois 
complementares que serão ministrados por professores da área 
de Matemática: Matemática Aplicada, com dois períodos de 50 
minutos semanais, e esse se coloca como “revisão e aprofun-
damento dos conhecimentos da álgebra elementar de forma a 
possibilitar a construção da percepção dos objetos matemáticos 
como uma forma de modelagem e comunicação de situações 
cotidianas” ( https://curriculo.educacao.rs.gov.br/BaseCurri-
cular , acesso em 30/05/2022); Estudos Quali-Quantitativos 
em Sociedade, Cidadania e Pensamento Lógico-Matemático, 
com três períodos de 50 minutos semanais, esse componente 
tem em si a pesquisa como método de aprofundamento das ha-
bilidades desenvolvidas em Matemática Aplicada e Estatística 
Básica.

Figura 8 - Empreendedorismo e ações Sustentáveis
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Fonte: Consulta Pública - https://curriculo.educacao.rs.gov.br/
BaseCurricular

Essa trilha difere das anteriores em todos os componen-
tes pois deixa de lado o foco no eixo das Relações Interpessoais, 
focando o eixo do Empreendedorismo. Terá como área comple-
mentar a Ciências da Natureza e suas Tecnologias, objetivando 
o desenvolvimento de competências relacionadas com as ações 
empreendedoras, que nesse caso não se resumem ao mundo do 
trabalho, abrangendo o ser na sociedade e integrado ao meio 
ambiente e consciente de suas ações para com o futuro do pla-
neta. 

A trilha começa no segundo ano e se alonga até o fim 
do terceiro ano do ensino médio. No segundo ano entram três 
componentes: Direitos Humanos e Cidadania, ministrado por 
professores de Ciências Humanas, com três períodos de 50 mi-
nutos semanais, o componente irá basear-se em concepções 
histórico, filosóficas e sociológicas para desenvolver o prota-
gonismo juvenil frente a conquista dos direitos humanos no 
Estado republicano de direito; Inovações Empreendedoras 
, ministrado por professores de Ciências Humanas, com três 
períodos de 50 minutos semanais,esse componente tratará de 
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questões relacionadas ao desenvolvimento de ações empreen-
dedoras que promovam a sustentabilidade socioambiental, o 15 
combate à poluição sistêmica e consumismo,; Ciclo de Vida dos 
Materiais ministrado por professores de Ciências da Natureza, 
com dois períodos de 50 minutos semanais, aqui o objetivo é 
desenvolver com os estudantes competências relacionadas ao 
reaproveitamento e processamento de resíduos sólidos, bem 
como da produção de energia limpa. 

Ao entrar no terceiro ano os estudantes irão se deparar 
com 5 componentes distribuídos por 560 horas, serão eles: Ges-
tão e Marketing no Mundo do Trabalho, ministrado por profes-
sores de Ciências Humanas, com três períodos de 50 minutos 
semanais, esse sendo um componente que está intrinsecamen-
te ligado ao Mundo do Trabalho, lidando com temas referentes 
as relações de poder entre empregado e empregador, leis traba-
lhista, gestão de recursos e ética e o uso responsável das redes 
sociais; Responsabilidade Social, Legislação e Empreendedoris-
mo, ministrado por professores de Ciências Humanas, com três 
períodos de 50 minutos semanais, a responsabilidade com a di-
versidade cultural e humana e sua importâncias nas ações em-
preendedoras é a base desse componente; Profissões, Trabalho 
e Ética, ministrado por professores de Ciências Humanas, com 
três períodos de 50 minutos semanais, a história e o desenvol-
vimento das relações trabalhistas e das profissões vai nortear 
o desenvolvimento desse componente; Cooperativismo e Meio 
Ambiente, ministrado por professores de Ciências da Natureza, 
com três períodos de 50 minutos semanais, este componente 
curricular visa discutir a relação entre educação, cooperativis-
mo e sustentabilidade; Legislação Ambiental, ministrado por 
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professores de Ciências da Natureza, com dois períodos de 50 
minutos semanais, o objetivo desse componente é compreen-
der de forma ampla as legislações que versam sobre o meio 
ambiente a nível municipal, estadual e nacional, bem como as 
iniciativas internacionais

Figura 9 - Empreender, Comunicar e Transformar

 
Fonte: Consulta Pública - https://curriculo.educacao.rs.gov.br/

BaseCurricular

A trilha Empreender, Comunicar e Transformar mantém 
o eixo do empreendedorismo e nela teremos como área com-
plementar a Linguagens e suas Tecnologias. Nessa trilha o es-
tudante deverá desenvolver competências relacionadas à ação e 
a comunicação como empreendedor de si, respeitando a digni-
dade humana, a justiça social e os direitos humanos. Todos os 
componentes, tanto de segundo quanto de terceiro ano, da área 
de Ciências Humanas da trilha anterior permanecem. Comple-
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mentando a trilha temos componentes que serão ministrados 
por professores da área de Linguagens e são eles: no segundo 
ano Comunicação e Marketing, contando com dois períodos de 
50 minutos semanais, esse componente busca 

O desenvolvimento de habilidades que possibilitem o 
exercício criativo a partir da análise das características 
da linguagem aplicada em campanhas marketing e pub-
licidade, estimulando a criticidade e o exercício da au-
tonomia e do protagonismo. (https://curriculo.educa-
cao.rs.gov.br/BaseCurricular, acesso em 30/05/2022)

No terceiro ano teremos Linguagens Digitais, com três 
períodos de 50 minutos semanais, aqui serão aprofundados 
conhecimentos desenvolvidos em Cultura Digital no primeiro 
ano; A Linguagem na Construção de Projetos, com dois perío-
dos de 50 minutos, deverá ser desenvolvida pesquisas referen-
tes ao protagonismo e dos processos criativos diversificados. 

Figura 10 - Empreendedorismo, Justiça Social e Inovação

Fonte: Consulta Pública - https://curriculo.educacao.rs.gov.br/
BaseCurricular
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Finalizando nossa análise, a última trilha mantém os 
mesmos componentes da  área focal das duas trilhas anteriores 
referentes ao empreendedorismo complementada pela área da 
Matemática e suas Tecnologias. Os objetivos dessa trilha se ali-
nham com o desenvolvimento do cidadão consciente de si no 
mundo através da suprema e inestimável valoração da vida e 
da potencialidade da ciência para a pesquisa de alternativas su-
peradoras da exploração, do predomínio do capital voraz e do 
consumismo que empobrecem e reduzem o espírito humano” 
(https://curriculo.educacao.rs.gov.br/BaseCurricular, acesso 
em 30/05/2022). 

Os componentes da área complementar Matemática do 
segundo ano será Estatística Básica, já analisado por nós nesse 
artigo. No terceiro ano teremos Matemática Aplicada, também 
já analisado, e Estudos Quali-Quantitativos em Empreendedo-
rismo, Justiça Social e Inovação, com três períodos de 50 mi-
nutos semanais, esse componente, tem em si a pesquisa como 
método de aprofundamento das habilidades desenvolvidas em 
Matemática Aplicada e Estatística Básica, diferenciando-se do 
componente Estudos Quali-Quantitativos em Sociedade, Cida-
dania e Pensamento Lógico-Matemático, ao analisar a fundo 
questões referentes a justiça social. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Realizar a leitura crítica do Referencial Curricular Gaú-
cho, modelo que ainda está aberto para consulta pública, que 
organiza e prepara o documento final para implantação dos 
itinerários formativos, traz uma grande responsabilidade, pois 
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põe a luz a fragilidade e as potencialidades dessa proposta. 
Uma análise de cada trilha e de cada um de seus compo-

nentes mostra as potencialidades do documento ao aprofundar 
temas que são pouco explorados na BNCC.

Porém a prática ainda é uma incógnita. Como se dará 
essa implantação. A base versa sobre o protagonismo e a esco-
lha, mas será que ela irá acontecer? Será que as escolas terão 
condições de proporcionar as trilhas que os estudantes preci-
sam, e se a escola que oferta a trilha que aquele jovem quer 
estiver muito longe de sua casa? O estado proporcionará trans-
porte?. São inúmeros os desafios dos gestores para a efetivação 
da proposta e necessariamente precisará envolver e mobilizar a 
sociedade civil de tal sorte a dar conta das demandas tão com-
plexas que recaem sobre o Ensino Médio. 
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CAPÍTULO 2

A  EDUCAÇÃO  AMBIENTAL  COMO  
INSTRUMENTO  DE  PRESERVAÇÃO  DO  
MEIO AMBIENTE  PARA  AS  PRESENTES 

E  FUTURAS  GERAÇÕES 

 Fábio Anderson Ribeiro Sampaio 

 Valmir Messias de Moura Fé 

 Fernando Icaro Jorge Cunha 

1 INTRODUÇÃO 
 
Considerando  o  mandamento  constitucional  previsto  

no  artigo  225  da  Constituição  Federal  de  19881 garantin-
do  a  todos  o  direito ao   meio  ambiente  ecologicamente  
equilibrado,  bem  de  uso  comum do  povo   e  essencial  à  
sadia qualidade   de  vida,  impondo-se  ao  Poder  Público  e  
à  coletividade  o  dever  de  sua defesa  e   preservação  para  
as  presentes  e  futuras  gerações,  esta  pesquisa se   justifica 
através  da  análise   da  promoção  da  educação  ambiental  em  
contribuição  para  o  seu  público alvo   com  a  vantagem  de  
seu  conhecimento e   aplicação  devidos  contribuírem  para 
a   manutenção  de  direitos  fundamentais  das  presentes  e  
futuras gerações. 
1 Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil (Brasília, 1988).
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 O presente trabalho  discorre  sobre a  promoção   da  
educação  ambiental  prevista  no  artigo  225,  §  1º,  VI,  da 
Constituição  Federal   influencia  diretamente  no  direito  ao  
meio ambiente  ecologicamente   equilibrado,  contribuindo  
para  a preservação   para  as  gerações  presentes e futuras. 

 De forma geral, a modernidade trouxe  consigo enormes   
avanços  tecnológicos,  porém  trouxe  também  riscos  ao  meio  
ambiente  no  qual a   humanidade  está  inserida  sendo  neces-
sário  um  olhar  para  as presentes   e  gerações  futuras  com 
as  lentes   da  preservação  do  meio  ambiente.  Este projeto 
de pesquisa delimitou-se em colher   informações  sobre  como  
a  promoção  da educação   ambiental  prevista  no  artigo  225,  
§  1º,  VI,  da  Constituição  Federal  influencia diretamente   
no  direito  ao meio   ambiente  ecologicamente  equilibrado,  
contribuindo para a preservação para as gerações presentes e 
futuras. 

 A  educação  ambiental  entendida  pelo ordenamento   
jurídico  brasileiro no   artigo  1º  da  Lei  nº  9.795,  de 17   de  
abril  de  19992 ,   como os   processos  por  meio  dos  quais o  
indivíduo   e  a  coletividade  constroem valores   sociais,  co-
nhecimentos,  habilidades,  atitudes  e  competências  voltadas  
para  a  conservação  do meio   ambiente,  é  tema  de  extrema  
relevância  não  apenas  para a   comunidade  jurídica  brasi-
leira  em geral,  mas   para  a  própria  humanidade.  Portanto,  
buscou-se reunir   dados  e  informações  com o   propósito  de  
responder  ao  seguinte  problema de   pesquisa:  como  a  aná-
lise da   promoção  da  educação  ambiental  prevista  no  artigo  
225,  §  1º,  VI,  da Constituição  Federal   influencia  diretamen-
2 Brasil, Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a 
Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências (Brasília, 1999).
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te  no  direito  ao  meio ambiente   ecologicamente  equilibrado,  
contribuindo  para  a preservação  para   as  gerações  presentes 
e futuras? 

 O  presente  trabalho tem  como   objetivo  geral  cons-
tatar  como a   promoção  da  educação  ambiental  prevista no  
artigo   225, §   1º, VI,   da  Constituição  Federal  influencia  
diretamente  no  direito  ao  meio  ambiente  ecologicamente 
equilibrado,   contribuindo  para  a  preservação  para  as  ge-
rações  presentes  e futuras.   Para  tanto,  como  objetivos es-
pecíficos,   devem  se  apresentar  os  aspectos  históricos  da  
educação  ambiental  e  respectiva  legislação,  identificar  qual  
o  tratamento  dado  pela  Constituição  Federal  de  1988  à  
educação  ambiental  e  ao  direito  ao  meio  ambiente,  bem  
como  identificar  quais  suas  aplicações  em  face  da  preser-
vação do meio ambiente para as gerações presentes e futuras. 

 A  educação  ambiental  ocupa  status  constitucional,  
dada  a  enorme  importância  que  lhe  foi  atribuída  pelo  
poder  constituinte  originário,  sendo,  portanto,  de  enorme  
valor  científico  seu  aprofundado  estudo  diante  da  necessi-
dade  de  preservação  do  meio  ambiente  e  do  mandamento  
constitucional  da  educação  ambiental  através  de  legislação  
eficiente,  em  contribuição  para  o  seu  público-alvo  com  a  
vantagem  de  seu  conhecimento  e  aplicação  evitarem viola-
ções de direitos fundamentais de terceira dimensão. 

 O  desenvolvimento  do  presente  trabalho  transcorreu  
através  de  pesquisas  bibliográficas.  A  pesquisa  bibliográfica  
se  subdividiu  em  pesquisa  de  bibliografia  geral  e  de  biblio-
grafia  específica.  A  pesquisa  de  bibliografia  geral  foi  molda-
da  em  manuais  e  tratados  de  direito  constitucional,  direitos  



66 | Contribuições interdisciplinares em educação e ensino: reflexões contemporâneas

Editora Via  Dourada

humanos  e  direito  ambiental  e  a  específica  se  baseou  na  
literatura  de  obras  específicas  sobre  educação  ambiental.  A  
pesquisa  bibliográfica  foi  desenvolvida  através  de  resumo  e  
fichamento  dos  livros.  Para  esses  tipos  de  pesquisas  biblio-
gráficas, seguiram-se os ensinamentos de Eduardo C. Silveira 
Marchi3. 

 Para  Mezzaroba  e Monteiro4 ,  pesquisa  é  a  atividade  
sistemática  de  estudo  de  um  objeto de pesquisa tendo em 
vista uma meta a ser alcançada através de resultados. 

 Consoante  ainda  Mezzaroba  e  Monteiro5,  a  pesquisa  
pode  ser  quantitativa  ou  qualitativa,  sendo  a  primeira  liga-
da  à  ideia  de  números,  de  medidas,  e  a  segunda,  a  uma  
escala de valores. 

Para   Jung6,  na  pesquisa  básica,  todos  os  resultados  
gerados  devem  ser  divulgados  para  a  sociedade  em  geral  
na  forma  de  publicações,  artigos  científicos,  livros,  mono-
grafias,  dissertações,  teses  e  cadernos  didáticos,  pois  todos  
têm  direito  ao  conhecimento.  Devido  aos  fins  para  ampliar  
uma  área  de  conhecimento,  esta  pesquisa  pode  ser  enten-
dida  como  pesquisa de natureza básica. 

 A  pesquisa  foi  desenvolvida  e  classificada  de  maneira  
a  atingir  o  objetivo  da  pesquisa  de  forma  mais  eficiente  
possível.  Para  melhor  exploração  desta  pesquisa,  observou-
-se  que  ela  é  classificada  como  pesquisa  exploratória  devido  
ao  fato  do  uso  de  fontes bibliográficas e descritivas para que 
fosse possível descrever todo o processo. 

 Como  instrumento  para  coleta  de  dados,  foram  usa-
3 E. C. S. Marchi, Guia de metodologia jurídica (São Paulo: Saraiva, 2009).
4 O. Mezzaroba e C. S. Monteiro, Manual de metodologia da pesquisa no direito (São Paulo: 
Saraiva Educação, 2019).
5 O. Mezzaroba e C. S. Monteiro, Manual de metodologia...
6 C. F. Jung, Metodologia para pesquisa e desenvolvimento (Rio de Janeiro: Axcel, 2004).
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dos  resumos  através  de  fichamentos,  tendo  como  base  os  
livros  de  maior  relevância  sobre  o  assunto,  a  fim  de  se  
obter  uma  melhor  apreciação  do  conteúdo  apresentado  no  
trabalho.  Com  esse  tipo  de  resumo,  é  possível  levantar  as  
informações  mais  importantes  sobre  o  tema  que  servirá  
como  fonte de dados para a revisão de literatura. 

2  ASPECTOS HISTÓRICOS DA LEGISLAÇÃO AM-
BIENTAL NO BRASIL  

 
 Em  consulta  à  literatura  sobre  o  tema,  percebe-se  

que  no  direito  brasileiro  é  relativamente  antiga  a  preocu-
pação  com  as  questões  ambientais,  embora  inicialmente  
com  preocupação  voltada  mais  para  a  saúde  humana  do  
que  propriamente  com  a  finitude  dos  bens  da  natureza.  No  
Brasil,  desde  o  século  XIX,  já  existiam  legislações  que  dis-
ciplinavam  o  meio  ambiente  no  mundo  do  direito.  Pode-se  
citar,  como  exemplo,  a  Lei  n.  1,  de  1º  de  outubro  de  1828,  
que  já  tecia  considerações  de  cunho  ambiental  e  atribuía  
à  polícia  o  dever  de  zelar  pelos  poços,  tanques,  fontes,  
aquedutos,  chafarizes  e  quaisquer  outras  construções  de  
benefício  comum  dos  habitantes,  bem  como  a  plantação  de  
árvores  para  preservação  de seus limites à comodidade dos 
viajantes7. 

 Segundo  Philippi  Jr. e   Pelicioni8 ,  tais  legislações  
obedeciam  às  peculiaridades  da  época  e  todas  visavam  à  
proteção  da  saúde.  Assim  é  que,  só  em  São  Paulo,  se  en-

7 A. Philippi Jr. e M. C. F. Pelicioni (ed.), Educação ambiental e sustentabilidade (Barueri, SP: 
Manole, 2014).
8 A. Philippi Jr. e M. C. F. Pelicioni, eds., Educação ambiental e sustentabilidade...
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contram  referências de cunho eminentemente ambiental nas 
seguintes legislações: 

• Lei n. 18, de 9 de abril de 1835. 
• Posturas da Vila de Serra Negra, de 18 de abril de 1863. 
• Posturas n. 100 da Cidade de Sorocaba, datada de 28 

de abril de 1865. 
• Lei Provincial de Itapetininga – Resolução n. 38, de 10 

de abril de 1866. 
• Posturas  de  São  Bento  de  Sapucahy  Mirim  –  Re-

solução  n.  41,  de  26  de  julho  de  1867. 
• Posturas de Santos – Resolução n. 103, de 3 de maio 

de 1870. 
• ●Posturas de Pirassununga – Resolução n. 89, de 2 de 

maio de 1871. 
• Posturas de São Vicente – Resolução n. 10, de 5 de fe-

vereiro de 1878. 
• Lei Provincial de Sorocaba – Resolução n. 6, de 24 de 

março de 1880. 
• Posturas de Caçapava – Resolução n. 35, de 18 de ju-

nho de 1884. 
 
Para  Dias  (2014),  em  1850  Dom  Pedro  II  edita  a  Lei  

601  proibindo  a  exploração  florestal  em  terras  descobertas  
e  dando  poderes  às  províncias  para  sua  aplicação.  O  autor  
deixa  claro  que  a  referida  lei  foi  ignorada  tendo  ocorrido  
uma  grande  devastação  de  florestas  através  do  desmata-
mento  com  a  utilização  do  fogo  para  a  instalação  de  mo-
nocultura  de  café  no  escopo  de  alimentar  as  exportações  
brasileiras.  Nesse  sentido,  pode-se  dizer  que  nessa  fase  his-
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tórica  brasileira  foram  lançadas  bases  ainda  muito  tímidas  
de  proteção  do  meio  ambiente,  sendo  que  anos  depois,  já  
em  1920  o  pau-brasil  foi  considerado extinto. 

 Todavia,  foi  na  década  de  1960  que  começou  a  tomar  
força  uma  poderosa  revolução:  o  ambientalismo.  É  na  con-
vergência  de  todos  esses  pontos,  os  quais  faço  questão  de  
repetir,  que  surge  o  ambientalismo:  o  movimento  hippie ,  o  
rock-and-roll,   a  liberação  sexual  e  as  drogas,  o  feminismo,  
os  movimentos  dos  negros  e  homossexuais,  a  luta  “por  um  
planeta  mais  azul”,  antinuclear  e  pacifista,  o  nascimento  da  
multimidiatização,  a proliferação   da  informação,  da  TV, e   
mais  recentemente,  nos  anos  90,  a  informática9.   A  primei-
ra  grande  catástrofe  ambiental  –  sintoma  da  inadequação  
do  estilo  de  vida  do  ser  humano  –  viria  a  acontecer  em  
1952,  quando  o  ar  densamente  poluído  de  Londres (smog)  
provocaria  a  morte  de  1.600  pessoas,  desencadeando  o  pro-
cesso  de  sensibilização  sobre  a  qualidade  ambiental  na  In-
glaterra  e  culminando  com  a  aprovação  da  Lei  do  Ar  Puro  
pelo  Parlamento  em  1956.  Esse  fato  desencadeou  uma  série  
de  discussões  em  outros  países,  catalisando o surgimento do 
ambientalismo dos Estados Unidos a partir de 196010. 

 Para  Cascino11,  em  território  brasileiro  na  segunda  
metade  da  década  de  70,  surgiram  alguns  grupos  ambien-
talistas  nas  principais  cidades  do  Sul-Sudeste.  Eram  pe-
quenos  grupos  de  ativistas  que  contavam  com  um  parco  
apoio  financeiro  de  uma  periferia  de  simpatizantes  e  que  
tinham  como  objetivo  denunciar  os  principais  problemas  
9 F. Cascino, Educação ambiental: princípios, história, formação de professores (São Paulo: 
Editora Senac São Paulo, 1999), 35.
10 G. F. D. Dias, Educação ambiental, princípios e práticas (São Paulo: Gaia, 2014), 77.
11 F. Cascino, Educação ambiental: princípios...
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de  degradação  ambiental  nas  cidades.  Conforme  explicado  
acima,  o  processo  de  conscientização  ambiental  pode  ser  
considerado  lento  e  gradativo,  sendo  possível  afirmar  que  
foi  muito  importante  para  os  atuais  contornos  da  educação  
ambiental  brasileira.  É  pertinente  trazer  à  tona  a  influ-
ência  de  importantes  eventos  ocorridos  fora  do  país  que  
sobremaneira  influenciaram  a  legislação  ambiental  do  Brasil  
como  um  todo  e  de  maneira  específica  a  educação  am-
biental,  podendo-se  citar  o  lançamento  do  livro  Primavera  
Silenciosa  de  Rachel  Carson  publicado  em  1962  como  um  
alerta  sobre  os  efeitos  danosos  de inúmeras ações humanas 
sobre o ambiente, dentre elas a utilização de pesticidas. 

 Nessa  senda,  em  1972  foi  realizada  em  Estocolmo  
na  Suécia  a  Conferência  das  Nações  Unidas  sobre  Meio  
Ambiente  e  o  Homem  e  em  1975  como  resposta  às  re-
comendações  da  Conferência  de  Estocolmo  a  Organização  
das  Nações  Unidas  para  a  Educação,  a  Ciência  e  a  Cultura  
(UNESCO)  promoveu  em  Belgrado  na  Iugoslávia  o  En-
contro  Internacional  em  Educação  Ambiental  em  que  foi  
criado  o  Programa  Internacional  da  Educação  Ambiental  
(PIEA)  que  formulou  que  a  educação  ambiental  é  guiada  
pelos  seguintes  princípios  orientadores:  educação  ambiental  
continuada,  multidisciplinar, integrada às diferenças regionais 
e voltada a interesses nacionais12. 

 Após  seis  anos  aguardando  ser  votada,  em  27  de  
abril  de  1999,  foi  sancionada  a  Lei  Federal  nº  9.795,  que  
institui  a  Política  Nacional  de  Educação  Ambiental  (PNEA),  
dispondo  sobre  o  artigo  225,  VI,  da  Constituição  Federal,  
12 S. B. Mamede, Interpretando a natureza: subsídios para a educação ambiental (Campo Grande, 
MS: Editora Oeste, 2001), 82-84.
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no  qual  está  previsto  que  incumbe  ao  poder  público  pro-
mover  a  educação  ambiental  (EA)  em  todos  os  níveis  de  
ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 
ambiente13.  

 Para  Dias14 sem  dúvida  foi  uma  grande  conquista  
política  e  essa  não  se  deu  sem  sacrifícios  de  centenas  de  
ambientalistas  anônimos,  funcionários  (as)  do  Ibama,  do  
Ministério  do  Meio  Ambiente,  ongueiros  (as),  em  sua  luta  
diária,  nos  corredores  do  Congresso,  fazendo  lobby ,  con-
vencendo  parlamentares,  demovendo  resistências,  conquis-
tando  cumplicidades.  Os  ambientalistas  puros  são  altruístas,  
movidos  pelo  impulso  de  sobrevivência  da  espécie,  pelo  
prazer  de  fazer  o  bem  e  de  legar  às  gerações  presentes  e  
vindouras  um  mundo  melhor,  mais  justo,  mais  equilibrado  
econômica,  social  e  ecologicamente.  Esses  ambientalistas,  
tão  frequentemente  rotulados  de  “ecologistas  de  plantão”,  
“ecochatos”  e  outras  denominações,  são,  na  verdade,  a  pri-
meira  leva  de pessoas  envolvidas na questão, pois, mais cedo 
ou mais tarde,  todos  serão ambientalistas. 

 Importa  ressaltar  que  durante  todo  o  processo  de  
criação  das  referidas  leis,  a  necessidade  de  dispositivos  cons-
titucionais  e  legais  sobre  o  meio  ambiente  foi  aumentando  
de  maneira  concomitante  com  a  degradação  dos  recursos  
naturais  no  Brasil.  Percebe-se,  conforme  citado  acima,  que  
esse  quadro  convida  a  estudos  de  seus  aspectos  doutriná-
rios,  como  também  históricos.  Não  é  exagero  afirmar  que  
esse  tema  é  de  extrema  relevância  e,  por vezes, desafiador.

 
13 A. Philippi Jr. e M. C. F. Pelicioni, eds., Educação ambiental e sustentabilidade... 344.
14 G. F. D. Dias, Educação ambiental, princípios e práticas (São Paulo: Gaia, 2014).
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3 A  EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO TEXTO CONS-
TITUCIONAL 

 Sarlet  e  Fensterseifer15 afirmam  que  ciente  da  im-
portância  da  educação  ambiental,  o  constituinte  brasileiro  
incluiu  norma  específica  sobre  o  tema  no  artigo  225,  §  
1º,  VI,  da  Constituição  Federal  de  1998  que  estabelece  o  
dever  estatal  de  promover  a  educação  ambiental  em  todos  
os  níveis  de  ensino  e  a  conscientização  pública  para  a  pre-
servação  do  meio  ambiente.  Trata-se  a  educação  ambiental,  
em  verdade,  de  um  mecanismo  basilar  para  dar  efetivida-
de  social  ao  direito  fundamental  ao  ambiente,  já  que  só  
com  a  consciência  político-ambiental  ampliada  no  espectro  
comunitário  é  que  a  proteção  ambiental  tomará  a  forma  
desejada  pelo  constituinte. Conforme   Fiorillo16,  a  educação  
ambiental  decorre  do  princípio  da  participação  na  tutela  
do  meio  ambiente  [...]  restou  expressamente  prevista  na  
Constituição  Federal,  no  seu  artigo  225,  §  1º,  VI.  Buscou-se  
trazer  a  consciência  ecológica  ao  povo,  titular  do  direito  
ao  meio  ambiente,  permitindo  a  efetivação  do  princípio  da  
participação na salvaguarda desse direito. 

 Em  última  análise,  a  educação  ambiental  cumpre  a  
missão  de  conscientização  da  sociedade  sobre  os  problemas  
ambientais  contemporâneos,  apontando  caminhos  políticos  
e  jurídicos  para  a  superação  de  tais  desafios  e  mesmo  para  
o  resguardo  dos  seus  direitos.  Em  verdade,  trata-se  de  
uma  educação  para  o  futuro,  ou  seja,  para  construir  um  
futuro  de  plenitude  e  concretização  do  espírito  humano,  o  
15 I. W. Sarlet e T. Fensterseifer. Princípios do direito ambiental (São Paulo: Saraiva, 2017).
16 C. A. P. Fiorillo, Curso de direito ambiental brasileiro (São Paulo: Saraiva, 2011).
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que,  necessariamente,  passa  pela  conscientização  de  todos  
acerca  da  necessidade  de  uma  reconciliação  entre  o  “animal  
humano”,  a  sua  racionalidade  e  o  seu  meio  natural.  Uma  
existência  humana  digna,  segura  e  saudável  coloca-se  no  
horizonte  almejado  pela  educação,  ou  seja,  deve-se  educar  
para  uma  vida  comum  plena,  onde  todos  sejam  portado-
res  de  condições  existenciais  capazes  de  potencializar  ao  
máximo  o  bem-estar  existencial  (social  e  ecológico)  e  a  
dignidade  humana  (e também não humana)17. 

 Por  fim,  é  possível  concluir-se  que,  estabelecidos  
os  contornos  constitucionais  da  educação  ambiental  e  de-
monstrados  seus  aspectos  históricos,  pode-se  afirmar  sua  
grande  importância  no  direito  ambiental  brasileiro,  sendo  
indiscutível  que  um  instituto  de  tamanha  relevância,  mais  
do  que  qualquer  outro,  deve  estar  munido  de  esforços  con-
juntos  do  poder  público  e  dos  cidadãos  para  a  consecução  
de  levar  a  consciência  ambiental  a  todos  dos  brasileiros.  
Mormente  se  levadas  em  consideração  as  consequências  
por vezes  irremediáveis do desrespeito à natureza da qual to-
dos fazem parte. 

4 A  LEI  9.795/99  E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 A  Lei  nº  9.795/99,  de  27  de  abril  de  1999  dispõe  
sobre  a  educação  ambiental,  institui  a  Política  Nacional  de  
Educação  Ambiental  e  dá  outras  providências.  Apresenta  a  
definição  legal  de  educação  ambiental,  indica  suas  carac-
terísticas,  distribui  tarefas  aos  entes  públicos  e  privados,  

17 I. W. Sarlet e T. Fensterseifer. Princípios do direito ambiental...
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elenca  princípios  e  objetivos  fundamentais,  institui  a  Políti-
ca  Nacional  de  Educação  Ambiental  -  seja  no  ensino  formal  
e  no  ensino  não  formal  -  trata  da  execução  da  Política  
Nacional  de  Educação  Ambiental  e  em  suas  disposições  fi-
nais  trata  de  sua  regulamentação,  o  que  se  deu  três  anos  
depois  com  a  edição  do  Decreto  nº  4.281,  de  25  de  junho  
de 200218.  Segundo  Dias19,   o  Brasil  é  o  único  país  da  Amé-
rica  Latina  que  tem  uma  política nacional para a Educação 
Ambiental. 

Para   Ruscheinsky20,  a  educação  ambiental  no  Brasil,  
após  anos  de  luta  dos  ambientalistas,  começou  a  ter  um  
certo  reconhecimento  no  cenário  nacional  na  década  de  
1990,  cujo  ápice  foi  a  promulgação  da  Lei  nº  9.795/99,  
em  27  de  abril  de  1999,  instituindo  a  Política  Nacional  de  
Educação  ambiental.  Isso  não  significa,  no  entanto,  a  sua  
consolidação  ou  a  assunção  de  sua  centralidade;  apenas  se  
trata  do  seu  reconhecimento  político.  Nesse  contexto,  fica  
claro  que  o  legislador  buscou  obedecer  ao  mandamento  
constitucional  da  promoção  da  educação  ambiental  em  to-
dos  os  níveis  de  ensino  e  a  conscientização  pública  para  a  
preservação  do  meio  ambiente.  O  mais  importante,  contu-
do,  é  constatar  que,  a  referida  lei  é  produto  de  uma  longa  
luta  dos  ambientalistas  em  busca  de  uma  Política  Nacional  
de  Educação  Ambiental  efetiva.  Não  é  exagero  afirmar  que  
foi  uma  grande  conquista  política,  mas  que  muito  ainda  
precisa  ser  feito.  Assim,  preocupa  o  fato  de  que,  muitas  
vezes,  as  pessoas  desrespeitam  o  meio  ambiente,  seja  por  
18 Brasil, Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002. Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril de 
1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências (Brasília,2002).
19 G. F. D. Dias, Educação ambiental, princípios...
20 A. Ruscheinsky, Educação ambiental, abordagens múltiplas (Porto Alegre: Penso, 2012).
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desconhecimento  de  leis,  seja  por  ganância  ou  mesmo  pela  
falta  de  promoção  da  sensibilização  para  os  estímulos  am-
bientais  de  preservação.  Frise-se  que  a  Lei  nº  9.795/99  
carrega  enormes  instrumentos para a conscientização das 
presentes e futuras gerações. 

 Conforme  explicado  acima,  é  interessante,  aliás,  afir-
mar  com  Ruscheinsky21 que  a Política   Nacional  de  Educação  
Ambiental  não  pode,  pelas  forças  contraditórias  que partici-
param   de  sua  elaboração,  carregar um  conteúdo   emanci-
patório  explícito,  voltado  para  a democracia e a justiça social 
plenas. 

Conforme  citado,  a  todos  cabe  a busca  pelo   debate  
expondo  o  potencial  de mudança   que a lei carrega e a partir 
desse prisma buscar soluções em educação ambiental. 

 Conforme  Fiorillo22,  a  Política  Nacional  de  Educação  
Ambiental  veio  a  reforçar  que  o  meio  ambiente  ecologica-
mente  equilibrado,  bem  de  uso  comum  do  povo  e  indis-
pensável  à  sadia  qualidade  de  vida,  deve  ser  defendido  e  
preservado  pelo  Poder  Público  e  pela  coletividade  (o  que  
importa  dizer  que  é  um  dever  de  todos,  pessoas  físicas  
e  jurídicas),  por  intermédio  da  construção  de  valores  so-
ciais,  de  conhecimentos,  habilidades  e  atitudes  voltadas  à  
preservação  desses  bem  pela  implementação  da  educação  
ambiental.  O  autor  deixa  claro  que  o  legislador,  ao  criar  a  
referida  lei,  atendeu  aos  preceitos  constitucionais  do  direito 
ao meio ambiente e a uma educação ambiental para sua defesa 
e preservação. 

 A  Constituição  do  Estado  de Mato  Grosso   do  Sul23     
21 A. Ruscheinsky, Educação ambiental, abordagens...
22 C. A. P. Fiorillo, Curso de direito ambiental...
23 Mato Grosso do Sul, Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul (Campo Grande, MS, 1989).
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traz  na  alínea  VIII  do  parágrafo  2º  do  artigo  222  o  manda-
mento  constitucional  ao  Poder  Público  de  promover  a  edu-
cação  ambiental  em  todos  os  níveis  de  ensino  e  a  conscien-
tização  pública  para  a  preservação  do  meio  ambiente.  Em  
sede  infraconstitucional  estadual  está  a  Lei  nº  5.287/2018  
que  institui  a  Polícia  Estadual  de  Educação  Ambiental e  dá   
outras  providências24.  O  artigo  1º  do  referido  diploma  legal  
institui  a  Política  Estadual  de  Educação  Ambiental,  em  con-
formidade  com  os  princípios  e  os  objetivos  da  Lei  Federal  
nº  9.795,  de  27  de  abril  de  1999,  que  instituiu  a  Política  
Nacional  de  Educação  Ambiental  e  o  Programa  Nacional  de  
Educação  Ambiental  e  já  no  seu  segundo  artigo  a  lei  men-
ciona  que  a  educação  ambiental  é  um  processo  permanente  
de  aprendizagem,  de  caráter  formal  e  não  formal,  no  qual  
o  indivíduo  e  a  coletividade  constroem  valores  sociais,  co-
nhecimentos,  habilidades,  atitudes  e  competências  voltados  
à  conservação  e  à  sustentabilidade  do  meio  ambiente.  Do  
texto  da  lei  em  comento  se  depreende  como  a  educação  
ambiental  está  intimamente  ligada  à  ideia  de  sustentabili-
dade. 

Conforme  Camargo25 a  educação  ambiental  é  uma  
das  formas  de  se  efetivar  a  consciência  ecológica,  instru-
mentalizando  ações  de  conservação  e  preservação  do  meio  
ambiente,  ao  passo  que  efetiva  a  participação  da  população  
em  todos  os  níveis  de  educação,  além  da  realização  da  
difusão  da  informação  que  vem  a  consolidar  práticas  de  
efetiva  defesa  do  meio  ambiente,  estabelecendo  assim,  ob-
24 Mato Grosso do Sul, Lei nº 5.287, de 13 de dezembro de 2018. Institui a Política Estadual de 
Educação Ambiental, e dá outras providências (Campo Grande, MS, 2018).
25 L. H. V. Camargo, coord., Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul comentada (Campo 
Grande, MS: Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, 2021).
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servância  aos  princípios  da  Informação,  da  Participação,  da  
Educação  ambiental.  O  autor  deixa  claro  que  o  princípio  da  
educação  ambiental é corolário do princípio da participação na 
tutela do meio ambiente. 

5 O  DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICA-
MENTE EQUILIBRADO 

 O  artigo  225  da  Carta  Magna  consagra  o  direito  
ao  meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado,  bem  de  uso  
comum  do  povo  e  essencial  à  sadia  qualidade  de  vida  
que  impõe  ao  Poder  Público  e  à  coletividade  o  dever  de  
defendê-lo  e  preservá-lo  para  as  presentes  e  futuras  gera-
ções.  Bulos 26 afirma que  meio   ambiente  é  o  complexo  de  
relações entre   o  mundo  natural  e  os  seres  vivos.  Ecologia  
é  o  campo  de  domínio  científico  encarregado  de  estudar  a  
interação  do  homem  com  a  natureza.  Destarte,  o  que  o  ar-
tigo  225  fez  foi  reconhecer  o  meio  ambiente  como  um  bem  
jurídico  autônomo  emergindo  o  caráter  difuso  do direito 
que dele emana, repercutindo sobre a legitimação para exigi-lo. 

 Sarlet,  Marinoni e   Mitidiero27 salientam  que  ao  de-
clarar  ser  a  qualidade  ambiental  essencial  a  uma  vida  hu-
mana  saudável  e  digna,  o  constituinte  consignou  no  pacto  
constitucional  sua  escolha  de  incluir  a  proteção  ambiental  
entre  os  valores  permanentes  e  fundamentais  da  República  
brasileira.  Os  autores  deixam  claro  a  magnitude  dada  ao  
tema  pela Constituição Federal de 1988. 

26 U. L. Bulos, Constituição Federal anotada (São Paulo: Saraiva, 2007).
27 I. W. Sarlet, L. Marinoni e D. Mitidiero, Curso de direito constitucional (São Paulo: Saraiva 
Educação, 2018).



78 | Contribuições interdisciplinares em educação e ensino: reflexões contemporâneas

Editora Via  Dourada

 De  forma  que  há  diante  do  texto  constitucional  do  
artigo  225  da  Carta  Magna,  além  de  seu  caráter  difuso  
ainda  e  ao  mesmo  tempo,  um  direito  ao  meio  ambiente  
equilibrado  e  um  dever  de  preservação,  restando  evidente  
o  direito  tanto  das  gerações  presentes,  quanto  das  futuras  
a  interagir  com  a  natureza  preservada.  Em  algumas  cons-
tituições  não  somente  se  afirmou  o  direito  a  um  meio  am-
biente  sadio  e  ou  equilibrado,  como  foram  sendo inseridos 
instrumentos jurídicos para se obter e manter essa situação28. 

 Para  Bulos29,  só  resta  uma  saída  para  a  coletividade  
defender  e  preservar  o  meio  ambiente  para  as  presentes  
e  futuras  gerações:  formar  grupos,  associações  de  classe,  
agremiações  diversas,  para  dessa  forma,  exigir  o  cumpri-
mento  do  preceito.  É  o  caso  das  organizações  não  governa-
mentais  (ONGs),  as  quais  têm  bradado  para  que  tal  função  
profilática  seja  assegurada  e  registra,  ainda,  a  competência  
de  o  Ministério  Público  interpor  ações  civis  públicas  (artigo  
129,  III),  bem  como  o  permissivo  constitucional  das  ações  
populares  que  visam  anular  atos  lesivos  ao  meio  ambiente  
(artigo  5º,  LXXIII).  O  autor  deixa  clara  a  necessidade  de  
ações  se  atentar  para  a  defesa  do  meio  ambiente  que  de  
maneira reflexa contribui para a qualidade de vida de todos. 

 Para Bobbio30 ao  lado  dos  direitos  sociais,  que  foram  
chamados  de  direitos  de  segunda  geração,  emergiram  hoje  
os  chamados  direitos  de  terceira  geração,  que  constituem  
uma  categoria,  para  dizer  a  verdade,  ainda  excessivamente  
heterogênea  e  vaga,  o  que  nos  impede  de  compreender  
do  que  efetivamente  se  trata.  O  mais  importante  deles  é  
28 P. A. L. Machado, Direito à informação e meio ambiente (São Paulo: Malheiros, 2018).
29 U. L. Bulos, Constituição Federal anotada...
30 N. Bobbio, A era dos direitos (Rio de Janeiro: Elsevier, 2004).
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o  reivindicado pelos movimentos ecológicos: o direito de viver 
num ambiente não poluído. 

 A  melhor  maneira  de  compreender  o  direito  a  um  
ambiente  ecologicamente  equilibrado  é  considerar  sua  posi-
ção  de  direito  fundamental  inserido  na  Constituição  Federal  
de  1988.  Destarte,  a  Teoria  da  Constituição  e,  consequente-
mente,  a  Teoria  dos  Direitos  Fundamentais,  assim  como  o  
direito  constitucional  positivo,  devem  avançar  e  se  desen-
volver,  acolhendo  os  novos  conceitos  e  os  valores  ecológi-
cos,  especialmente  no  sentido  de  uma  Teoria  Constitucional  
e  dos  Direitos  Fundamentais  “ecologicamente”  adequada e 
comprometida31. 

6 A  EDUCAÇÃO  AMBIENTAL  COMO  INSTRU-
MENTO  DE  PRESERVAÇÃO  DO  MEIO  AMBIEN-
TE  PARA  AS  GERAÇÕES PRESENTES E FUTU-
RAS 

 Compreender  o  processo  de  formação  histórica  dos  
direitos  humanos  ao  meio  ambiente  ecologicamente  equi-
librado  e  da  educação  ambiental  propicia  melhor  enten-
dimento  dos  sentimentos  e  das  aspirações  da  sociedade  
num  determinado  ordenamento  jurídico.  O  elemento  da  
historicidade  é  de  fundamental  importância  na  evolução  
dos  direitos  humanos,  consoante  as  carências  e  interesses  
da  sociedade,  as  transformações  técnicas  e  as  classes  que  
estejam  no  poder  –  evidência  desse  caráter  histórico  são  as  
“gerações”  ou  “dimensões”  de  direitos  humanos.  Tal  pers-

31 I. W. Sarlet e T. Fensterseifer. Princípios do direito ambiental...
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pectiva  determina-lhes  um  caráter  expansivo/comunicativo,  
que  afeta  tanto  a  ideia  como  o  conteúdo  dos  direitos  hu-
manos.  Historicamente,  por  força  deste  caráter  expansivo  
nascem  novos  direitos,  consequência  da  dinâmica  internos  
dos  direitos  preexistentes,  num  processo  denominado  dina-
mogenesis  dos direitos humanos32. 

 Conhecer  as  raízes  do  direito  ambiental  proporciona  
uma  melhor  análise  do  presente  para  planejar  o  futuro,  
cujo  planejamento  deve  levar  em  conta  as  gerações  futu-
ras.  O  dever  fundamental  de  proteção  ambiental,  por  sua  
vez,  tem  a  particularidade  em  relação  aos  demais  deveres  
fundamentais,  já  que  está  vinculado  não  apenas  ao  inte-
resse  das  gerações  presentes,  mas  aponta  também  para  o  
futuro  e  vincula-se  a  interesses  das  gerações  que  ainda  
virão  a  existir  e  integrar  a  comunidade  humana  em  outro  
momento  da  História, caracterizando um critério de justiça 
intergeracional33. 

 Para  Philippi Jr.   e  Pelicioni34 educação  constitui  pro-
cesso  contínuo,  em  que  indivíduos  e  comunidades  envol-
vidas  tomam  consciência  das  questões  socioambientais  e  
absorvem  conhecimentos,  valores,  habilidades  e  experiên-
cias  que  os  tornem  aptos  a  agir,  individual  e  coletivamen-
te.  A  educação  ambiental  implica  o  processo  de  ensino  e  
aprendizagem,  no  qual  estabelece  a  indissociabilidade  entre  
sistemas  culturais  e  ecológicos,  trata  do  consumo  respon-
sável,  solidariedade  intergeracional,  uso  e  acesso  a  recursos  
naturais . 

 Nesse  contexto,  fica  claro  que  o  processo  de  educação  
32 V. O. Silveira e M. M. Rocasolano, Direitos humanos: conceitos, significados e funções (São 
Paulo: Saraiva, 2010), 231.
33 I. W. Sarlet e T. Fensterseifer, Direito constitucional ambiental: Constituição, direitos 
fundamentais e proteção do meio ambiente (São Paulo: Editora Revista dos Tribunais), 2017.
34 A. Philippi Jr. e M. C. F. Pelicioni, eds., Educação ambiental e sustentabilidade...
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ambiental  deve  focar  tanto  no  aspecto  individual  quanto  no  
coletivo  em  que  os  transmissores  e  receptores  do  conheci-
mento  ambiental  tenham  em  mente  a  responsabilidade  na  
preservação  do  ambiente  em que vivem com vistas, inclusive, 
às gerações do porvir. 

 Não  é  exagero  afirmar  que  ainda  há  muitos  obstácu-
los  a  enfrentar  quanto  à  educação  ambiental  no  Brasil.  A  
contribuição  da  educação  ambiental  na  edificação  da  justiça  
social  e  ecológica,  desafia  inventar  novas  metodologias  em  
espaços  de  convivência,  a partir da solidariedade e coopera-
ção entre indivíduos35. 

 Para  Philippi  Jr  e  Pelicioni36  (2014)  o  modelo  de  de-
senvolvimento  tecnológico  globalizado  impacta  a  dinâmica  
dos  sistemas  naturais  –  nos  ciclos  de  água,  ar  e  solo,  in-
terfere  na  qualidade  de  vida  dos  seres  humanos  e  demais  
espécies.  A  educação  ambiental  torna-se  indispensável  e  a  
abordagem  na  perspectiva  interdisciplinar  possibilita  sensi-
bilizar  e  mobilizar  grupos  sociais  na  busca  de  soluções  aos  
problemas  comuns  relacionados  à  natureza  e  à  sociedade.  
Modos  de  vida  tradicionais  ajudam  a  entender  a  natureza  
e  a  selecionar  o  uso  de  técnicas  mais  apropriadas  ao  terri-
tório,  isto  é,  mais  conectadas  com  as  dinâmicas ambientais. 

 O  Brasil  possui  uma  legislação  ambiental  conside-
rável,  provavelmente  uma  das  mais  completas  do  mundo.  
Se  bem  aplicada,  pode  encadear  inúmeros  efeitos  para  a  
conservação  da  biodiversidade  nacional,  tendo  reflexo  em  
todo  o  planeta.  Para  que  isso  aconteça,  de  forma  efetiva,  a  
divulgação  e  o  conhecimento  destas  leis  e  decretos  devem  
ser  essenciais  para  todos  os  segmentos  da  sociedade.  Por  
35 V. Barcelos, Educação ambiental – sobre princípios, metodologias e atitudes (Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2012).
36 A. Philippi Jr. e M. C. F. Pelicioni, eds., Educação ambiental e sustentabilidade...
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sua  vez,  os  órgãos  públicos  devem  ser  acionados  para  que  
exerçam  essa  função  de  fiscalização.  O  cidadão  também  
deve  cumprir  o  seu  papel,  utilizando-se  da  lei  que  é  uma  
de  suas  ferramentas  de  cidadania,  exercitando-a  e  apoiando 
em sua implementação37. 

 Sendo  assim,  diante  do  mandamento  constitucional  
da  promoção  da  educação  ambiental  em  todos  os  níveis  
de  ensino  e  conscientização  pública  para  a  preservação  
do  meio  ambiente,  a  Lei  nº  9.798/1999  é  poderoso  ins-
trumento.  Conhecer  os  problemas  ambientais  é  estratégia  
da  educação  e  produção  do  conhecimento,  constitui  im-
portante  ferramenta  para  o  resgate  dos  valores  que  levam  
crianças,  jovens  e  adultos  a  compreenderem  a  natureza  e  
seus  recursos,  como  bens  de  uso  comum  que  devem  ser  
compartilhados com responsabilidade38. 

7 CONCLUSÃO 

 O  desenvolvimento  do  presente  estudo  possibilitou  
uma  análise  da  fundamental  importância  em  dar  aplicação  
ao  mandamento  constitucional  da  promoção  da  educação  
ambiental  como  instrumento  de  preservação  do  meio  am-
biente  para  as  gerações  presentes  e  futuras,  apresentando  
os  aspectos  históricos  da  educação  ambiental  e  respectiva  
legislação,  identificando  qual  o  tratamento  dado  pela  Cons-
tituição  Federal  de  1988  à  educação  ambiental  e  ao  direi-
to  ao  meio  ambiente,  bem  como  identificando  quais  suas  
aplicações  em  face da preservação do meio ambiente para as 
gerações presentes e futuras. 
37 S. B. Mamede, Interpretando a natureza: subsídios... 96.
38 A. Philippi Jr. e M. C. F. Pelicioni, eds., Educação ambiental e sustentabilidade... 697.
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 De  modo  geral,  os  vários  autores  consultados  apon-
tam  para  a  necessidade  vital  de  dar  aplicação  ao  contido  
no  texto  constitucional  em  termos  de  educação  ambiental.  
Cuidando-se  de  instrumento  indispensável  para  as  gerações  
presentes  e  futuras  a  educação  ambiental  deve  ser  um  
princípio  a  nortear  todo  o  sistema  educacional  e  ambiental  
brasileiro. 

 Faz-se  mister  ressaltar  ainda  a  importância  de  uma  
cultura  ambiental  pautada  no  binômio direito-dever a um 
meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

 Nesse  viés  interpretativo,  a  abordagem  aqui  tratada  
permite  que  sejam  buscados  os  contornos  ideais  de  uma  
coletividade  brasileira  consciente  da  dimensão  procedimen-
tal  direito-dever  fundamental  ao  ambiente  onde  prevaleçam  
o  respeito  ao  texto  constitucional  e  aos  direitos  transindi-
viduais  ao  meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado  onde  
a  educação  ambiental ocupe patamar elevado em termos de 
políticas públicas e ações dos cidadãos. 
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CAPÍTULO 3
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 Paulo Roberto Barbosa 

1 INTRODUÇÃO 

 A  partir  da  necessidade  da  educação  na  prevenção  
de  doenças,  conscientizar  para  a  higiene  e  desenvolver  va-
lores  frente  à  qualidade  de  vida  de  seus  estudantes,  a  re-
lação  entre  a  educação  e  saúde  passam  a  caminhar  juntas  
para  o  desenvolvimento  pleno  dos  indivíduos  em  questão 
(MARINHO  et  al.,  2015).  Vale  ressaltar  que,  a  partir  dos  
múltiplos  contextos  sociais  e  regionais,  a  abordagem  pode  
aderir  um  caráter  mais  específico  de  acordo,  por  exemplo,  
com  alguma  necessidade  local,  onde  faz-se  necessário  um  
trabalho  de  conscientização,  prevenção  ou  mobilização. 

 Neste  sentido,  educação  para  a  saúde  enquadra-se  
nos  Temas  Contemporâneos  Transversais  e  podem  ser  tra-
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balhados  por  docentes  habilitados  em  todas  as  áreas  do  
conhecimento.  Os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCN)  
apresentam  a  necessidade  da  articulação  interdisciplinar  
saúde/educação nos eixos da transversalidade. 

Na  tentativa  de  compreender  alguns  pressupostos  
sobre  a  questão  da  transversalidade  na  educação  
em  saúde,  podemos  realizar  alguns  apontamentos.  
Acreditamos  que  a  imersão  da  ideia  de  transversali-
dade  surge  na  tentativa  de  ocasionar  uma  mudança  
educacional,  porém,  acaba  esbarrando  em  aspectos  
que  permanecem  imutáveis  na  organização  esco-
lar.  Analisando  o  PCN  do  tema  transversal  saúde,  
percebemos  quão  difícil  é  o  entendimento  da  ideia  
de  transversalidade  presente  em  tal  documento,  visto  
que  se  apresenta  pouco  elucidativo  no  que  concerne  
ao  entendimento  dos  temas  transversais.  A  pesquisa  
mostra  que,  para  o  desenvolvimento  e  concretização  
da  transversalidade  na  educação  em  saúde,  não  
basta  a  inserção  de  temas  de  saúde  em  diversas  
atividades  das  disciplinas  escolares,  nas  quais  cada  
professor  tratará  de  forma  isolada  ao  seu  próprio  
modo.  É  necessário  um  compromisso  colegiado  da  
escola  como  um  todo,  no  qual  todos  os  professores,  
juntamente  com  outros  profissionais,  irão  planejar  
e  desenvolver  ações  buscando  promover  a  saúde  de  
forma permanente nas escolas (MARINHO et al., 2015, 
p. 441). 

 Machado  Filho  et  al.  (2021)  estuda  a  relação  entre  
os  temas  ambiente  e  saúde  na  perspectiva  de  estudantes  
de  professores  da  cidade  de  Alegrete-RS.  Os  autores  apon-
tam  que  o  ensino  de  meio  ambiente  e  saúde  ocorrem  em  
âmbito  disciplinar  e  com  lacunas  de  contextualização.  Este  
é  apenas  um  exemplo  de  como  é  possível  inserir  o  ensi-
no  de  saúde  para  diversas  abordagens  e,  como  é  válido  o 
contexto do educando neste processo. 

 Os autores ainda corroboram na finalização de seu arti-
go: 

 Foi  possível  diagnosticar  a  necessidade  da  contextu-
alização  para  o  ensino  dos  temas  meio  ambiente  e  
saúde,  quando  observado  pontualmente  em  algumas  
escolas,  por  estudantes,  a  vinculação  da  relação  am-
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biente  e  saúde  com  a  realidade  local  na  qual  a  sua  
comunidade  escolar  está  inserida,  como  por  exemp-
lo  a  falta  de  saneamento  básico  e  agrotóxicos,  sendo  
estes  elementos  que  definem  a  condição  da  saúde  
ambiental,  onde  os  mesmos  não  foram  vinculados 
pelos seus respectivos professores (MACHADO FILHO 
et al., 2021, p. 31). 

 O  entrelaçar  entre  o  setor  de  Educação  e  o  setor  de  
Saúde,  se  faz  necessário  para  o  desenvolvimento  de  práticas  
com  vistas  a  construção  de  um  território  mais  saudável,  
de  uma  comunidade  mais  saudável,  de  uma  escola  mais  
saudável,  fortalecendo  as  diversas  instâncias  de  controle  
social  e  o  compromisso  da  sociedade  para  agir  em  defesa  
da  vida.  As  políticas  públicas  voltadas  para  a  educação,  
bem  como  para  a  saúde  são  definidas  como  um  conjunto  
de  decisões  governamentais  desenvolvidas  e  executadas  na  
forma  de  programas,  de  planos,  de  ações  ou  de  projetos,  
para  garantir  os  direitos  estabelecidos  pela  Constituição  
Federal  que  em  seu  artigo 6 °  explicita o direito à educação. 

 Nesta  perspectiva,  elas  se  destinam  a  todos  os  su-
jeitos  pertencentes  a  sociedade  da  qual  fazem  parte,  in-
dependente  de  raça,  classe  social  ou  gênero.  A  Política  
Educacional  pertence  ao  grupo  de  Políticas  Públicas  sociais  
do  país,  sendo  adotadas  DESENVOLVIDA  a  partir  de  leis  
federais,  estaduais  e  municipais  criadas  pelo  Poder  Legisla-
tivo  e  em  propostas  enviadas  pelo  Poder  Executivo  assim,  
fica  entendido  que  política  educacional  pode  ser  definida  
pela  decisões  que  o  Poder  Público,  isto  é,  o  Estado,  toma  
em  relação  AO  OBJETO  educação.  No  Brasil,  é  possível  
perceber  que  estas,  são  marcadas  por  uma  sucessão  de  
reformas  que  visam  solucionar  os  problemas  encontrados  
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na  área,  e  acabam  por  caracterizá-la  como  descontínua  e  
pouco  efetiva  (SAVIANI,  2008). 

 Este  instrumento  de  implementação  dos  movimen-
tos  e  referenciais  educacionais  se  faz  presente  através  da  
Legislação  Educacional.  Vale  enfatizar  que  em  um  país  
como  o  nosso,  de  dimensões  continentais  e  um  alto  índice  
de  desigualdade  social,  as  políticas  públicas  educacionais  
SOZINHAS  NÃO  atuam  para  corrigir  distorções  sociais  e  
garantir  que  mais  pessoas  tenham  acesso  à  educação.  No  
decorrer  do  capítulo  serão  mencionadas  as  principais  po-
líticas  públicas  educacionais  que  estão  em  exercício,  bem  
como  algumas  das  políticas  públicas  relacionadas  à  saúde  
integrada à educação. 

 A  escola  é  o  espaço  institucional  privilegiado  para  o  
encontro  da  educação  e  da  saúde:  espaço  para  a  convivên-
cia  social  e  para  o  estabelecimento  de  relações  favoráveis  
à  promoção  da  saúde  pelo  viés  de  uma  Educação  Integral.  
Observa-se  que  profundas  mudanças  de  caráter  político  e  
cultural  tem  ocorrido  em  nossa  sociedade.  A  escola  em  sua  
função  específica  tem  como  missão  primordial  desenvolver  
os  processos  de  ensino-aprendizagem,  exercendo  papel  fun-
damental  na  formação  e  atuação  das  pessoas  em  todas  as  
áreas  da  vida  social.  Imbricada  com  outros  espaços  sociais,  
ela  desempenha  papel  decisivo  na  formação  dos  educandos,  
na  percepção  e  construção  da  cidadania  e  no  acesso  às  
políticas  públicas.  Nesta  dinâmica,  torna-se  lócus  para  exe-
cução  das  ações  de  promoção  da  saúde  para  crianças,  ado-
lescentes  e  jovens  adultos ( DEMARZO;  AQUILANTE,  2008). 

 É  fato  que  a  consolidação  da  democracia  permitiu  e  
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possibilitou  o  interesse  pela  participação  nos  destinos  do  
país  a  citar:  mentes  e  mãos  femininas  com  maior  parti-
cipação  em  todos  os  aspectos  da  vida  nacional,  fazendo  
superar  preconceitos,  crescimento  dos  movimentos  con-
tra  a  discriminação  de  minorias,  maior  preocupação  nas  
questões  relacionadas  a  proteção  do  meio  ambiente,  com  
adesão  ampla  em  vários  setores  da  sociedade,  importantes  
ganhos  na  defesa  de  direitos  fundamentais  como  o  Estatu-
to  da  Criança  e  do  Adolescente;  o  Código  do  Consumidor,  
estratégias  de  Saúde  e  bem  está  em  diversos  seguimentos,  
oportunizando  uma  aproximação  dos  serviços aos sujeitos 
na sociedade. 

 Situações  históricas  vivenciadas  pela  redemocrati-
zação  do  Brasil  a  partir  dos  anos  50  e  pela  Constituição  
Federal  de  1988,  até  o  início  dos  anos  2000  culminou  em  
muitas  iniciativas  e  abordagens  que  almejavam  focalizar  o  
espaço  escolar  e,  em  especial,  os  estudantes  a  inseri-los  
dentro  de  uma  perspectiva  sanitária.  Em  quase  sua  totali-
dade,  tais  experiências  tiveram  como  centro  a  transmissão  
de  cuidados  de  higiene  e  primeiros  socorros,  bem  como  
assegurar  a  garantia  de  assistência  médica  e  odontológica.  
Deste  modo,  centraram-se  na  apropriação  dos  corpos  dos  
estudantes, que, sob o paradigma biológico e quaisquer para-
digmas, deveriam ser saudáveis. 

 É  notório  que  a  educação  brasileira  vem  passando  
por  grandes transformações,  seja  pela  aplicabilidade  das  
Leis  regentes,  seja  pela  redistribuição  de  responsabilidades  
e  funções  entre  os  diversos  níveis  de  governo,  ou  ainda,  
pela  inclusão  de  novos  segmentos  da  população,  com  perfis  
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socioeconômicos diferenciados. 
 Ao  ser  criado  o  Ministério  da  Educação  e  Saúde, 

COLOCAR  O  ANO,  um  importante  passo  foi  dado,  pois  
este  foi  o  momento  em  que  o  Estado  efetivou  uma  das  
mais  importantes  ações  que  se  tornaram  objetivas  e  pon-
tuais  para  a  o  avanço  e  caminhar  da  educação  brasileira,  
pois  se  adaptaram  diretrizes  educativas  ao  campo  político  
e  econômico,  somando  a  isso,  um  ensino  mais  adequado  e  
organizado  à  modernização  que  se  desejava  para  o  Brasil.  
Segundo  pensamento  de  Shiroma  et  al (2004) ,  a  estrutu-
ra  de  ensino  vigente  no  Brasil  até  1930  nunca  havia  se  
organizado  como  um  sistema  nacional  integrado,  ou  seja,  
inexistia  uma  política  nacional  de  educação  que  prescre-
ve  diretrizes  gerais  para  o  ensino  primário,  secundário  e  
superior;  existia,  apenas,  alguns  “projetos  modelos” apre-
sentados pela União, onde os estados da Federação não eram 
obrigados a adotá-los. 

 Ao  se  pensar  na  relação  que  há  entre  a  educação  
e  saúde  é  necessário  ampliar  e  incluir  políticas  públicas  
efetivas,  ambientes  apropriados  e  reorientação  dos  serviços  
de  saúde  para  além  dos  tratamentos  clínicos  e  curativos  
perpassados  pelos  seios  escolares,  assim  como  elaboração  
e  revitalização  de  Propostas  Pedagógicas  atualizadas,  com-
prometidas  com  o  desenvolvimento  da  solidariedade  e  da  
cidadania,  orientando-as  para  execução  de  ações  cuja  es-
sência  está  na  melhoria  da qualidade de vida e na promoção 
do bem viver. 

 Em  2006  o  Ministério  da  Saúde,  lançou  a  Política  
Nacional  de  Promoção  da  Saúde ( PNPS),  a  qual  representa  
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um  marco  político/ideológico  importante  no  processo  vivo  
e  no  cotidiano  de  construção  do  Sistema  Único  de  Saúde-
-SUS,  uma  vez  que  conduz  o  debate  político  sobre  as  con-
dições  necessárias  para  que  sujeitos  e  comunidades  sejam  
mais  saudáveis,  propondo  que  haja  uma  substituição  de  
um  processo  de  trabalho  centrado  na  ideia  de  culpa  indivi-
dual  pelo  cuidado  com  a  própria  saúde.  Assim, a  definição  
de  seu  objetivo  geral  de  “[...]  promover  a  qualidade  de  
vida  e  reduzir  vulnerabilidade  e  riscos  à  saúde  relacionados  
aos  seus  determinantes  e  condicionantes  –  modos  de  viver,  
condições  de  trabalho,  habitação,  ambiente,  educação,  lazer,  
cultura,  acesso  a  bens  e serviços essenciais [...]’ (BRASIL, 
2006d). 

 O  caminhar  juntos  entre  os  setores  de  Educação  e  
de  Saúde  dispõe  de  muitas  afinidades  no  campo  das  po-
líticas  públicas  por  serem  baseados  na  universalização  de  
direitos  fundamentais  e  com  isso  favorecem  maior  pro-
ximidade  com  os  cidadãos  nos  diferentes  cantos  do  país.  
No  contexto  situacional  do  espaço  escolar,  encontram-se  
diferentes  sujeitos,  com  histórias  e  papéis  sociais  distin-
tos:  professores,  alunos,  merendeiras,  porteiros,  pais,  mães,  
avós,  avôs,  voluntários,  entre  outros,  que  produzem  modos  
de  refletir  e  agir  sobre  si  e  sobre  o  mundo  e  que  devem  
ser  compreendidos 

 A  atuação  das  políticas  públicas  da  educação  estão  
relacionadas  com  as  ações  da  saúde  bem  como  com  o  de-
senvolvimento  social  e  cultural,  assim,  são  objetivos  delas  a  
erradicação  do  analfabetismo,  a  universalização  do  ensino,  
o  acesso  à  tecnologia  e  à  profissionalização,  promoção  de  



Fernando Icaro Jorge Cunha  et al. | 95

Série Saberes e fazeres da educação: volume 30

vida  saudável  aliado  ao  bem  estar,  trabalhado  pelas  equipes  
de  Saúde  da  Família  em  suas  estratégias de cuidado esten-
dendo a ações de âmbito escolar. 

 No  bojo  das  políticas  públicas,  as  práticas  de  educa-
ção  voltadas  à  saúde,  ganharam  espaço  no  Brasil  a  partir  
da  década  de  1990,  sendo  influenciada  principalmente  pela  
concepção  de  Escolas  Promotoras  de  Saúde  (EPS)  segundo  
discorre  Valadão(2004).  Destaca  se  como  um  dos  marcos  
mais  recentes  entre  as  ações  governamentais  voltadas  para  
a  educação  em  saúde  na  escola  no  Brasil,  o  Programa  
Saúde  na  Escola ( PSE),  que  entrou  em  execução  no  país  
em  2008  e  vem,  desde  então,  progressivamente  recebendo  
a  adesão  dos  municípios  brasileiros,  atualmente  totalizam  
5.422  municípios que aderiram ao Programa. 

 Nessa  perspectiva,  o  Programa  Saúde  na  Escola  
(PSE),  do  Ministério  da  Saúde  e  do  Ministério  da  Educação,  
foi  instituído  em  2007  pelo  Decreto  Presidencial  nº  6.286.  
Ação  de  esforços  do  governo  federal  em  elaborar  políticas  
intersetoriais  visando  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  da  
população  brasileira.  Nesse  cenário,  as  políticas  de  saúde  e  
educação  voltadas  às  crianças,  adolescentes,  jovens  e  adul-
tos  da  educação  pública  brasileira  estão  ganhando  forças  
para  promoção  do  desenvolvimento  pleno  desse  público.  
Para  melhor  entendimento  e compreensão  da  proposta  des-
te  capítulo,  será  apresentado  breves  apontamentos  sobre  as  
principais  Leis  que  fundamentam  a  legalidade da educação 
brasileira. 

2  ALGUMAS  CONSIDERAÇÕES  SOBRE  AS  LEIS  
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E  ÓRGÃOS  NORMATIVOS  DA  EDUCAÇÃO NA-
CIONAL 

 
2.1 CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 Para  que  chegássemos  aos  dias  de  hoje,  muitos  
acontecimentos,  embalados  por  grandes  esforços  foram  em-
preendidos.  A  partir  do  início  da  década  de 60 ,  ocorreram  
reformas  de  significativa  importância  e  que  muito  contribu-
íram  para  os  avanços  verificados  desde  então.  Em  síntese,  
breves  considerações  sobre  a  lei  maior  do  nosso  Brasil.  A  
primeira  Constituição  do  país  data  de 1824 ,  desta  data,  
até  a  atual,  o  Brasil  teve  oito  constituições  a  saber:  a  de 
1824,  a  de 1891 ,  a  de 1934 ,  a  de 1937 ,  a  de 1946 ,  a  de 
1967 ,  a  de  1969  e  a  de  1988.  A  primeira  Constituição  do  
Brasil  foi outorgada por Dom Pedro I e a junta constituinte que 
ele escolheu. 

 Destas,  apenas  as  de  1891,1934,1946  e  1988  foram  
votadas  por  representantes  populares  com  delegação  cons-
tituinte.  Nesta  constituição  os  aspectos  educacionais  não  se  
destacaram,  não  havendo  notoriedade  para  a  fixação  de  
diretrizes  fundamentais  para  a  educação,  considerando  a  
importância  atribuída  ao  momento,  uma  vez  que  as  discus-
sões  eram  continuamente  desviadas  para  temas de menor 
importância. 

 Assim  podemos  entender  o  porquê  que  a  questão  
da  educação  no  Brasil  sempre  foi  vista  em  segundo  pla-
no.  Tanto  mais  grave:  a  maioria  das  escolas  secundárias  
abrigava-se  em  mãos  de  particulares,  o  que  por  si  só  re-



Fernando Icaro Jorge Cunha  et al. | 97

Série Saberes e fazeres da educação: volume 30

presentava  uma  elitização  da  escola,  dado  que  somente  
famílias  de  posses  poderiam  custear  os  estudos  dos  filhos.  
O  assunto  da  instrução  ou  ensino  fundamental  foi  tratado 
em segundo plano e superado pela iniciativa relativa à criação 
das universidades. 

 Da  primeira,  à  última  destas  constituições,  a  de 1988 
,  tendo  como  fruto  de  Movimentos  Populares,  de  reivin-
dicações,  esta  contou  com  uma  robusta  participação  da  
comunidade  nacional,  mediante  a  mobilização  de  amplos  
segmentos  da  sociedade  civil.  Culminância  deste  movi-
mento  cívico,  como  destaca  Carneiro(2012)  foram  os  atos  
públicos  que  solidificaram  a  criação  do  Plenário  Nacional 
Pró- Participação Nacional Popular na Constituinte. O Art. 227 
desta Constituição define: 

 É  dever  da  família,  da  sociedade  e  do  Estado  asse-
gurar  à  criança,  ao  adolescente  e  ao  jovem,  com  absolu-
ta  prioridade,  o  direito  à  vida,  à  saúde,  à  alimentação,  à  
educação,  ao  lazer,  à  profissionalização,  à  cultura,  à  dig-
nidade,  ao  respeito,  à  liberdade  e  à  convivência  familiar  e  
comunitária,  além  de  colocá-los  a  salvo  de  toda  forma  de  
negligência,  discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. (BRASIL,1988). 

 No  entendimento  deste  artigo,  fica  expresso  que  a  
educação  e  a  saúde  entre  outros  direitos  destinados  às  
crianças,  jovens  e  adolescentes  é  um  compromisso  com-
partilhado  por  todos  os  segmentos  da  sociedade,  devendo  
existir  ações  que  colaborem  para  o  desenvolvimento  de  
práticas  efetivas na melhoria da saúde trabalhadas no contexto 
escolar. 
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2.1.1  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Bra-
sileira 

 

A  educação  brasileira  tem  suas  normas  e  regulamen-
tos  direcionadas  pela  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educa-
ção  Brasileira  (LDB  9394/96)  é  a  legislação  que  normatiza  
os  sistemas  educacionais  tanto  público  quanto  privados  no  
Brasil,  da  educação  básica  ao  ensino  superior.  Ela  define  
todos  os  princípios,  diretrizes,  estrutura  e  organização  do  
ensino,  compreendendo  todas  as  suas  esferas  e  setores.  
Ao  longo  da  história  do  Brasil,  três  versões  da  Lei  de  Di-
retrizes  e  Bases  foram  construídas.  A  primeira  LDB ( LEI  
4024/61)  foi  apresentada  em 2 0 d e dezembro  de 196 1  pelo  
presidente João Goulart,   quase  trinta  anos  após  ser  prevista  
pela Constituição brasileira d e 193 4 .  O  primeiro  projeto  de  
lei  foi  encaminhado  pelo  poder  executivo  ao  legislativo  em  
1948,   foram  necessários  treze  anos  de  debate  até  o  texto  
final.  A  segunda  versão,  a  Lei  5692/71  foi  publicada  em  11  
de  agosto  de  1971 ,  durante  o regime milita r  pelo presidente 
Emílio Garrastazu Médici . Com  a  promulgação  da Consti-
tuição de 1988 ,  a  LDB  anterior  (4024/61)  foi  considerada  
inoperante,  sendo  que  somente  em 199 6  o debate sobre a 
nova lei foi concluído. 

 A  atual  versão,  a  Lei 9394/96 ,  foi  sancionada  pelo 
presidente Fernand o Henrique Cardos o  e  pelo  ministro  da  
educação  Paulo  Renato  em  20  de  dezembro  de  1996.  Ba-
seada  no  princípio  do  direito  universal  à  educação  para  
todos,  a  LDB  de  1996  trouxe  diversas  mudanças  em  relação  
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às  leis  anteriores,  como  a  inclusão  da educação infantil  (cre-
ches  e pré-escolas)  como  primeira  etapa  da educação básica. 

 A  LDB,  nº  9.934/96  afirma-se  em  características  in-
dicativas,  de  forma  a  permitir  o  aperfeiçoamento  dos  ele-
mentos  educacionais  amplamente  discutidos,  como  questões  
relativas  ao  financiamento,  análise  e  discussão  das  metas  
contidas  no  Plano  Nacional  de  Educação,  entre  outros  ele-
mentos.  Todas  estas  discussões  proporcionaram  autonomia  
por  parte  das  instituições  de  ensino  e  suas  respectivas  se-
cretarias  de  educação ( municipal  ou  estadual),  descentrali-
zando  o  poder  de  decisões  da  União,  determinando  assim  
as  ações  que  devem  ser  realizadas  e  quais  os  objetivos  a  
serem atingidos conforme a realidade nas diferentes localida-
des. 

 Neste  contexto,  o  fazer  e  desenvolver  das  diretrizes  
e  bases  da  educação  brasileira  é  direcionado  pela  neces-
sidade  da  resolução  das  questões  educacionais  conforme  
a  evolução  e  as  diferenças  nas  postulações  entre  as  leis  
promulgadas.  A  partir  de  um  marco  referencial  conceitu-
ado  dentro  do  campo  teórico  na  área  da  Educação  e  das  
Leis,  a  referida  Lei  aponta  as  divergências,  os  caminhos e 
os embates nas decisões legais até a sua regulamentação final 
ocorrida em 1996. 

 Vale  ressaltar  que  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  
Educação  9.394/96  não  inviabiliza  as  adaptações  de  melho-
ria  para  a  educação  nacional,  pelo  contrário,  concretiza-se  
como  a  mais  completa  legislação  em  favor  da  educação  
já  formulada.  Tais  circunstâncias  efetivou  à  educação,  re-
levantes  e  essenciais  avanços,  como  a  criação  do  FUNDEB  
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aprovado  em  2006  e  regulamentado  em  2007  por  meio  do 
Decreto 6253/200 7 ,  o Fundo de Manutenção  e Desenvolvi-
mento da Educação  Básica  e  de  Valorização  dos  Profissionais  
da  Educação  (Fundeb)  tem  por  objetivo  destinar  recursos  
para  todas  as  etapas  da  Educação  Básica  Pública,  o  que  
compreende  creches,  pré-escola,  educação  infantil,  ensino  
fundamental,  ensino  médio  e  educação  de  jovens  e  adultos.  
Substituto  do  Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  do  
Ensino  Fundamental  e  de  Valorização  do  Magistério  (Fun-
def),  que  vigorou  de  1997  a  2006,  o  Fundeb  está  em  vigor  
desde  janeiro  de  2007,  sendo  oficializado  pela  Lei 14.113 de 
25 de dezembro de 2020 que o torna permanente. 

 Com  foco  diretivo  sobretudo  financeiro  na  política  
educacional  dos  estados  e  municípios,  o  Fundeb  concebe  
que  outras  políticas,  que  vão  desde  a  Política  Nacional  de  
Educação  até  as  Políticas  de  Alimentação  Escolar,  Programa  
Saúde  na  Escola  sejam  postas  em  prática  de  maneira  mais  
ampla  e  efetiva,  de  modo  que  o  Fundo  acaba  por  se  con-
cretizar  como  o  mais  importante  incremento  à  promoção 
do direito à educação. 

 De  acordo  com  a  LDB,  a  educação  deve  ser  inspirada  
nos  princípios  de  liberdade  e  nos  ideais  de  solidariedade  
humana  e  o  ensino  público  deve  centrar-se  na  gestão  de-
mocrática,  cujos  princípios  são  a  participação  de  profissio-
nais  da  educação  na  elaboração  do  projeto  político-pedagó-
gico  da  escola  e  a  participação  das  comunidades  escolar  e  
local  em  conselhos  escolares ou equivalentes. 

2.1.2  Base Nacional Comum Curricular – BNCC 
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Aprovada  em  2017  e  com  sua  versão  atual  (2018)  
vigente,  a  Base  Nacional  Comum  Curricular  (BNCC)  é  um  
documento  de  caráter  normativo  que  determina  os  direitos  
e  objetivos  de  aprendizagem  com  vistas  a  promover  e  ga-
rantir  o  pleno  desenvolvimento  cognitivo,  social  e  cultural  
de  todos  os  estudantes  brasileiros .  Sendo  fruto  de  uma  
determinação  legal  e  tendo  por  objetivo  contribuir  com  o  
trabalho  das  escolas  e  seus  professores,  esta,  é  o  resultado  
de  um  longo  processo  de  discussões  envolvendo  amplos  
setores  da  sociedade  que  lutam  para  que  todos  tenham  
acesso  à  educação de qualidade, independentemente do local 
social em que vivam. 

 É  fundamental  frisar  que  a  Educação  Física  oferece  
uma  série  de  possibilidades  para  enriquecer  a  experiência  
das  crianças,  jovens  e  adultos  na  Educação  Básica,  per-
mitindo  o  acesso  a  um  vasto  universo  cultural.  Esse  uni-
verso  compreende  saberes  corporais,  experiências  estéticas,  
emotivas,  lúdicas  e  agonistas,  que  se  inscrevem,  mas  não  
se  restringem,  à  racionalidade  típica  dos  saberes  científicos  
que,  comumente,  orienta  as  práticas  pedagógicas  na  escola.  
Experimentar  e  analisar  as  diferentes  formas  de  expressão  
que  não  se  alicerçam  apenas  nessa  racionalidade  é  uma  
das  potencialidades  desse  componente  na  Educação  Básica.  
Para  além  da  vivência,  a  experiência  efetiva  das  práticas  
corporais  oportuniza  aos  alunos  participar,  de  forma  autô-
noma,  em  contextos  de  lazer  e  saúde (BRASIL, 2018, p. 213. 

 Para  garantir  o  desenvolvimento  das  competências  
específicas,  cada  componente  curricular  apresenta  um  con-
junto  de  habilidades.  Essas  habilidades  estão  relacionadas  
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a  diferentes  objetos  do  conhecimento  –  aqui  entendidos  
como  conteúdo,  conceitos  e  processos  –  que,  por  sua  vez,  
são  organizados em unidades temáticas. 

Todo profissional  da  Educação  bem  formado  e  atua-
lizado  deve  ter  domínio  do  que  assegura  a  Base.  Além  de  
ser  um  documento  normativo  nacional,  define  as  aprendi-
zagens  essenciais  que  os  alunos  têm  o  direito  de  adquirir  
durante  a  Educação  Básica.  A  Base  vai  assegurar  os  objeti-
vos  e  direitos  de  aprendizagem;  ou  seja,  qualquer  estudan-
te,  em  qualquer  série,  em  qualquer  escola  do  Brasil,  tem  
de  ter  um  objetivo  e  um  direito-base  de  aprendizagem,  e  
é  isso  que  ela  procura  assegurar.  (BRASIL, 2016 , p. 1). 

 Assim  sendo,  se  faz  necessário  mais  que  um  esforço  
individual:  conhecer  e  compreender  a  BNCC  é  uma  tarefa  
coletiva  que  exige  organização,  planejamento,  apoio  e  ca-
pacidade  de  trabalhar  em  equipe  de  forma  colaborativa.  A  
BNCC  traz  dez  competências  gerais  a  serem  desenvolvidas  
pelos  estudantes  ao  longo  de  suas  vidas  acadêmicas,  ini-
ciando  pela  a  educação  infantil,  entre  elas  a  oitava  compe-
tência  diz  respeito  à  saúde  destacando  o  Autoconhecimento  
e  autocuidado  o  que  implica  em  conhecer-se,  apreciar-se  e  
cuidar  de  sua  saúde  física  e  emocional,  compreendendo-  se  
na  diversidade  humana  e  reconhecendo  suas  emoções  e  as  
dos  outros,  com  autocrítica  e  capacidade  para lidar com elas. 

 Logo,  encontra-se  uma  lacuna  muito  grande  na  BNCC  
frente  à  objetos  do  conhecimento  e  habilidades  específicas  
no  contexto  da  saúde.  Neste  sentido,  os  docentes,  precisam  
atentar-se  em  um  olhar  minucioso  para  inserir  a  saúde  em  
objetos  de  conhecimentos,  habilidades  e  conteúdos  outrora  
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não evidenciados no documento. 

2.2 POLÍTICAS  PÚBLICAS  DA  SAÚDE  DESEN-
VOLVIDA  NA  ESCOLA:  PARCERIA  ENTRE  
SAÚDE E EDUCAÇÃO. 

 A  instituição  escolar  como  um  espaço  de  desen-
volvimento  e  transformação,  torna-se  o  local  ideal  para  
a  construção  do  pensamento  crítico  e  político,  ao  tempo  
em  que  contribui  também  na  construção  de  valores  pes-
soais,  crenças,  conceitos  e  maneiras  de  conhecer  o  mundo  
e  se  relacionar  diretamente  na  produção  social  da  saúde.  
A  partir  da  perspectiva  dada  às  ações  intersetoriais,  uma  
parceria,  existe  na  medida  em  que  segundo  Rocha,  (2008),  
“ambas  as  partes  envolvidas  trabalham  juntas  para  atingir  
um  objetivo  comum,  resultando  em  benefícios  para  todos”,  
deste  modo,  parece,  então,  que  os  sistemas  de  saúde  e  de  
educação  no  Brasil  venceram  o  primeiro  passo  para  um  
trabalho  conjunto.  Ao  mesmo  tempo,  parece  que  a  promo-
ção  da  saúde  apresenta-se  como  uma  forma  de  pensar  e  
agir  em  sintonia  com  este  agir  educativo,  cuja  finalidade  é  
a  formação  de  sujeitos  e projetos pedagógicos voltados para 
o direito à vida. 

 As  práticas  desenvolvidas  em  educação  visando  o  
pleno  conceito  de  saúde  e  bem  estar  devem  enxergar  e,  
serem  vistas  nos  diversos  contextos  com  a  finalidade  de  re-
alizar  construções  compartilhadas  de  saberes  firmadas  pe-
las  histórias  de  seus  sujeitos  quer  seja  na  forma  individual  
ou  coletiva,  com  papéis  sociais  diferentes,  cada  um  agindo  
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dentro  do  seu  campo  de  atuação,  assim,  professores,  alu-
nos,  profissionais  de  nutrição,  merendeiras,  porteiros,  pais,  
mães,  entre  outros  sujeitos,  devem  ser  protagonistas  de  
suas  vivências  apropriando-se  de  aprendizagens  significati-
vas  e  ratificando uma ética inclusiva. 

 Desta  forma,  direcionando  com  foco  a  participação  
ativa  dos  diversos  autores/sujeitos  em  práticas  cotidianas,  
tornando  possível  a  efetivação  de  uma  escola  que  forma  ci-
dadãos  críticos  e  informados  com  habilidades  para  agir  em  
defesa  da  vida  e  de  sua  qualidade  e  que  devem  ser  com-
preendidos  pelas  equipes  de  Saúde  da  Família ( ESF)  em  
suas  estratégias  de  cuidado.  No  início  dos  anos  90,  diante  
das  propostas  do  setor  de  Educação,  da  crescente  crítica  
de  pouca  efetividade  da  educação  em  saúde  nas  escolas  e  
do  fortalecimento  das  políticas  de  promoção  da  saúde,  o  
Ministério  da  Saúde  recomendou  a  criação  de  espaços  e  
ambientes  saudáveis  nas  escolas,  com  o  objetivo de integrar 
as ações de saúde na comunidade educativa (BRASIL, 2006a). 

 Nas  escolas,  o  trabalho  de  promoção  da  saúde  com  
os  estudantes,  e  também  com  professores  e  funcionários,  
se  faz  necessário  ter  como  ponto  de  partida  “o  que  eles  
sabem”  e  “o  que  eles  podem  fazer”.  É  preciso  criar  em  
cada  um  a  capacidade  de  interpretar  o  cotidiano  e  atuar  
de  modo  a  incorporar  atitudes  e  comportamentos  adequa-
dos  para  a  melhoria  da  qualidade  de  vida.  As  políticas  de  
saúde  reconhecem  o  espaço  escolar  como  espaço  privile-
giado  para  práticas  promotoras  da  saúde,  preventivas e de 
educação para a saúde. 

 O  Programa  Mais  Saúde:  Direito  de  Todos,  lançado  
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pelo  Ministério  da  Saúde,  em 2008 ,  é  um  exemplo  disso 
( BRASIL,  2008).  Já  o  Programa  Saúde  na  Escola  instituí-
do  pelo  presidente  da  República,  por  meio  do  Decreto  nº 
6.286 ,  de  5  de  dezembro  de  2007 ( BRASIL, 2007b) ,  no  
âmbito  dos  Ministérios  da  Educação  e  da  Saúde,  com  a  
finalidade  de  contribuir  para  a  formação  integral  dos  es-
tudantes  da  rede  pública  de  Educação  Básica  por  meio  de  
ações  de  prevenção,  promoção  e  atenção à saúde (BRASIL, 
2008b) se faz atendendo os objetivos: 

I -  promover  a  saúde  e  a  cultura  da  paz,  re-
forçando  a  prevenção  de  agravos  à  saúde,  bem  como 
fortalecer a relação entre as redes públicas de saúde e 
de educação; 
II -  articular  as  ações  do  Sistema  Único  de  Saúde  
-  SUS  às  ações  das  redes  de  educação  básica  públi-
ca,  de  forma  a  ampliar  o  alcance  e  o  impacto  de  
suas  ações  relativas  aos  estudantes  e  suas  famílias,  
otimizando  a  utilização  dos  espaços,  equipamentos  
e  recursos  disponíveis; 
III - contribuir para a constituição de condições para 
a formação integral de educandos; 
IV -  contribuir  para  a  construção  de  sistema  de  
atenção  social,  com  foco  na  promoção  da  cidadania 
e nos direitos humanos; 
V -  fortalecer  o  enfrentamento  das  vulnerabili-
dades,  no  campo  da  saúde,  que  possam  comprom-
eter o pleno desenvolvimento escolar; 
VI -  promover  a  comunicação  entre  escolas  e  uni-
dades  de  saúde,  assegurando  a  troca  de  informações  
sobre  as  condições  de  saúde  dos  estudantes;  e  VII  
-  fortalecer  a  participação  comunitária nas políticas 
de educação básica e saúde, nos três níveis de governo. 

 Para  o  cumprimento  de  tais  objetivos  propostos  e  
executados  na  prática,  faz  se  necessário  abrir  a  escola  para  
os  projetos  de  saúde  abrangendo  educandos,  educadores  e  
comunidade  determinando  os  passos  em  busca  dos  saberes  
educacionais,  pois  estes,  encontram  uma  boa  relação  entre  
os  grupos  envolvidos,  a  valorização  humana  e  a  compreen-
são  da  importância  da  relação  entre  educação e saúde. 
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 Segundo  descrito  no  Art.  4,  do  decreto  6.286  de  05  
de  dezembro  de  2007,  que  institui  o  Programa  Saúde  na  
Escola  -  PSE  as  ações  em  saúde  previstas  no  âmbito  de  tal  
Projeto  deverá  ser  considerado  a  atenção,  promoção,  pre-
venção  e  assistência,  e  serão  desenvolvidas  articuladamente  
com  a  rede  de  educação  pública  básica  e  em  conformidade  
com  os  princípios  e  diretrizes  do  SUS,  podendo compreen-
der as seguintes ações, entre outras: 

I - avaliação clínica; 
II - avaliação nutricional; 
III - promoção da alimentação saudável; 
IV - avaliação oftalmológica; 
V - avaliação da saúde e higiene bucal; 
VI - avaliação auditiva; 
VII - avaliação psicossocial; 
VIII - atualização e controle do calendário vacinal; 
IX - redução da morbimortalidade por acidentes e vi-
olências; 
X - prevenção e redução do consumo do álcool; 
XI - prevenção do uso de drogas; 
XII - promoção da saúde sexual e da saúde reproduti-
va; 
XIII - controle do tabagismo e outros fatores de risco 
de câncer; 
XIV - educação permanente em saúde; 
XV - atividade física e saúde; 
XVI - promoção da cultura da prevenção no âmbito es-
colar; e 
XVII -  inclusão  das  temáticas  de  educação  em  saúde  
no  projeto  político  pedagógico  das  escolas. 

 Diante  das  ações  propostas  para  serem  desenvolvidas,  
fica  evidenciado  que  o  PSE  constitui-se  em  uma  estratégia  
que  procura  fomentar  uma  gestão  coletiva  das  ações  de  
saúde  e  educação  a  partir  da  participação  de  profissionais  
da  saúde,  educação,  dos  educandos  e  da  comunidade, no 
território onde convivem. 

A  saúde,  como  produção  social,  exige  a  participação  
ativa  de  todos  os  sujeitos  na  construção  de  ações  que  vi-
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sam  às  escolhas  mais  saudáveis.  Dar  visibilidade  aos  fatores  
que  colocam  a  saúde  em  risco  e  desenvolver  estratégias  
para  superar  os  problemas  e  adversidades  identificados  e  
vivenciados pela comunidade são propostas de ações em saúde.

 É  preciso  que  se  direcione  todo  o  trabalho  dentro  de  
uma  visão  pedagógica,  vista  como  de  direito  do  educando,  
assim,  a  inclusão  dos  temas  nos  projetos  político-pedagógi-
cos  também  facilita  o  protagonismo  dos  educandos,  apon-
tando  para  um  processo  importante  de  autocuidado.  Falar  e  
trabalhar  pedagogicamente  os  temas  da  alimentação,  visão,  
audição,  práticas  corporais  e  outros  aproximam  os  educan-
dos  da  ação  e  desperta  o  interesse  deles  com  suas  pró-
prias  condições  de  saúde  e  riscos.  Na  esfera  local  situadas  
no  bojo  das  comunidades,  os  projetos  deverão  enfatizar  as  
prioridades  nacionais  para  as  áreas  de  promoção  da  saúde.  
Para  isso,  devem  estar  orientados  para  apoiar  os  currículos  
escolares  e  trabalhar  acontecimentos  de  saúde  relevantes,  
levando  em  consideração  a  realidade  epidemiológica  e  de-
vendo  as  ações  serem  dirigidas  para  as  práticas  da  escola 
e dos alunos e para as suas necessidades (PORTUGAL, 2006).

 Todas  as  ações  previstas  no  Art. 4 ,  são  de  grande  
importância  quando  se  pensa  na  criança,  no  adolescente  
ou  jovem  estudante,  pois  em  qualquer  que  seja  o  nível  de  
ensino  em  que  se  encontra  o  estudante,  este  apresentando  
sintomas  de  desnutrição,  ou  obesidade,  alguma  dificuldade  
para  enxergar  ou  ouvir  bem,  caso  não  seja  tratado  e  feito  
um  bom  acompanhamento,  torna-se  difícil  o  seu  desenvol-
vimento  pleno  de  suas  capacidades  cognitivas  e  o  seu  bom  
desempenho  em  sala  de  aula.  Todas  as  ações  previstas  são  
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de  grande  importância  para  o  bom  desenvolvimento  do  
aluno  em  sala de aula. 

 O  professor  que  está  em  contato  direto  com  o  alu-
no,  sabe  o  quanto  uma  criança  que  não  enxerga  bem,  
tem  limitações,  assim,  o  exame  dos  olhos  é  uma  parte  
importante  da  rotina  do  exame  da  criança,  e  a  equipe  de  
Saúde  da  Família  se  torna  essencial  no  tratar  das  doenças  
oculares  óbvias  e  naquelas  assintomáticas  e  de  curso  insi-
dioso.  Em  2007,  o  governo  federal,  por  meio  de  Portaria  
Interministerial  (Ministério  da  Educação  e  Ministério  da  
Saúde),  lançou  o  Projeto  Olhar  Brasil,  que,  entre  outras  
ações,  visa  a  identificar  os  problemas  visuais  relacionados  à  
refração  em  alunos  matriculados  na  rede  pública  de  Ensino  
Fundamental.  Conforme  Portaria  nº  254,  de  24  de  julho  
de  2009,  a  triagem  da  acuidade  visual  pode  ser  realizada  
por  profissionais  de  saúde  e  de  educação,  inclusive  por  
agentes  comunitários  de  saúde  (ACS),  pois  o  Ministério  da  
Saúde,  de  acordo  com  a  Lei  Federal  nº  11.350,  de  outubro  
de  2006,  reconhece  os  ACS  como  profissionais  de  saúde  
e,  de  acordo com o parágrafo único do artigo 3º da mesma lei, 
eles podem desenvolver as ações. 

 Entre  algumas  das  atribuições  comuns  a  todos  os  
profissionais  da  atenção  básica  trabalhadas  diretamente na 
escola destaca-se: 

Estabelecer  em  parceria  com  os  profissionais  da  
educação  estratégias  comuns  de operacionalização  
do  Programa  Saúde  na  Escola,  considerando  nesse  
planejamento  as  diretrizes  e  os  princípios  preconiza-
dos  pela  Política Nacional da Atenção Básica e o Projeto 
Político Pedagógico das escolas;

Realizar  ações  de  promoção  de  saúde  alimentar  e  
trabalhos  com  grupos  no  ambiente  escolar,  dirigi-
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dos  aos  alunos,  professores,  funcionários  e  pais  dos  
alunos;  Participar  do  processo  de  educação  perma-
nente  em  saúde; ( BRASIL, 2006) 

 O  Projeto  Político  Pedagógico ( PPP)  é  a  identida-
de  da  escola,  dentro  do  ambiente  escolar,  deve  ser  visto  
e  trabalhado  como  um  documento  dinâmico  e  flexível  às  
transformações  nas  tomadas  de  decisões.  No  entanto,  exige  
grande  reflexão  de  toda  equipe  educativa  no  enfrentamen-
to  das  dificuldades  e  na  construção  da  educação  que  se  
almeja.  Ao  incorporar  o  tema  da  saúde  em  seu  projeto  
político-pedagógico,  a  escola  passa  a  promover  ações  edu-
cativas  em  saúde  que  levam  à  reflexão  sobre  o  que  é  ter  
uma  vida  saudável.  É  por  meio  dessa  reflexão,  a  partir  da  
realidade,  que  as  pessoas  vão  descobrindo  que  é  impossí-
vel  falar  de  saúde  sem  pensar  nas  condições  de  moradia,  
de  trabalho,  na  alimentação,  na  educação,  nos  serviços  de  
saúde,  no  lazer,  na  forma  como  nos  relacionamos  com  as  
pessoas,  na  forma  como  protegemos  a  natureza  e  o  meio  
ambiente,  na  força  da  nossa organização, na decisão política, 
enfim, nas condições de vida da comunidade. 

 No  tocante  ao  termo  educação  permanente  em  saú-
de,  esse  apoia  a  integração  dos  processos  educativos  de  
profissionais  da  saúde  às  experiências  cotidianas  dos  servi-
ços  de  saúde.  De  acordo  com  o  estabelecido  pelo  Ministé-
rio  da  Saúde,  a  Educação  Permanente  em  Saúde ( EPS)  é  
a  aprendizagem  no  trabalho,  onde  o  aprender  e  o  ensinar  
se  imbricam  ao  quotidiano  das  organizações  e ao trabalho. 

 Nesta  perspectiva,  a  EPS  constitui-se  como  uma  das  
alternativas  viáveis  de  mudanças  no  espaço  de  trabalho,  no  
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ensejo  de  refletir  sobre  as  formas  diferenciadas  de  educar  
e  aprender,  através  da  qual  se  sugere  a  transcendência  
do  tecnicismo  acadêmico  e  as  capacitações  pontuais.  Tal  
oportunidade  de  qualificação  incita  a  participação  ativa  
dos  educandos  no  processo,  assim  como  a  ampliação  das  
capacidades  críticas  e  críticas  dos  sujeitos.  Com  foco  na  
melhoria  dos  resultados  na  área da saúde, a EPS apresenta 
as estratégias educacionais com mais eficácia. 

 Segundo  o  que  descreve  Oliveira  (2007),  o  Ministério  
da  Saúde  tem  se  preocupado  com  a  educação  permanente  
como  meio  de  transformar  as  práticas  educativas  da  for-
mação,  da  atenção,  da  gestão,  da  formação  de  políticas,  da  
participação  popular  e  do  controle  social  no  setor  de  saúde.  
Nesta  visão,  o  Ministério  da  Saúde  está  propondo  a  edu-
cação  permanente  como  estratégia  de  transformação  das  
práticas  de  formação,  de  atenção,  de  gestão,  de  formulação  
de  políticas,  de  participação popular e de controle social no 
setor da Saúde. 

 Nesta  perspectiva,  evidencia-se  que  quando  a  esco-
la  se  transforma  em  um  espaço  de  produção  de  saúde,  
muitas  atividades  podem  ser  desencadeadas  pela  comuni-
dade  escolar,  tais  como:  aulas  interdisciplinares,  visitas  às  
comunidades,  palestras,  estudos,  seminários,  dentre  outras.  
Podem  ser  atividades  educativas  abordando  os  temas  como  
saúde,  cidadania  e  Sistema  Único  de  Saúde (SUS), hábitos e 
alimentação saudáveis, entre outros temas. 

3  SAÚDE E PREVENÇÃO NA REALIDADE ESCO-
LAR
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A  escola,  enquanto  instituição  social  possui  um  pa-
pel  fundamental  no  planejamento  e  aquisição  de  políticas  
públicas  e  práticas  educacionais  que  envolvam  a  saúde,  em  
especial,  ao  que  se  refere  à  prevenção,  visto  que  o  bem  
estar  físico  e  mental  do  educando  interferem  decisivamente  
em seu processo de aprendizagem e desenvolvimento, tanto a 
nível individual, quanto coletivo. 

 A(s)  realidade(s)  escolar(es)  em  muito  se  diverge(m)  
devido  às  pluralidades  e  formações  culturais,  oriundas  da  
heterogeneidade  genuinamente  brasileira,  em  conformidade  
com  a  historicidade  e  urbanização  dos  Estados  e  Muni-
cípios  e  suas  peculiaridades,  bem  como  a  gestão  pública  
municipal  ou  em  consonância  com  projetos  estaduais  e  
federais,  assistindo-se  mais  ainda  as  crianças e adolescentes 
em condições de vulnerabilidade. 

 O  Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC),  tendo  
à  frente  o  Ministro  Fernando  Haddad,  junto  ao  Ministério  
de  Estado  da  Saúde,  na  pessoa  do  Ministro  José  Gomes  
Temporão,  por  Intermédio  da  Portaria  Interministerial  de  
nº 3.696 ,  de  25  de  novembro  de 2010 ,  estabeleceram  crité-
rios  para  a  adesão  e  incitou  à  responsabilidade  dos  setores  
municipais  ao  Programa  Saúde  na  Escola ( PSE)     ,  tendo  
como  base  a  sua  instituição,  sob  o  Decreto  Presidencial  nº 
6.286 ,  de  5  de  dezembro  de 2007 ,  quando  prescreveu  en-
quanto  finalidade  “contribuir  para  a  formação  integral  dos  
estudantes  da  rede  pública  de  educação  básica  por  meio  de  
ações  de  prevenção,  promoção  e  atenção  à saúde” (BRASIL, 
2007). 

 Portarias  antecedentes  já  apontavam  para  essas  me-
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tas,  como:  a)  nº 648 /GM/MS,  de  28  de  março  de 2006 ,  
aprovando  a  política  nacional  de  atenção  básica  e  revisão  
de  diretrizes  e  normas  para  a  organização  da  atenção  bási-
ca  para  o  Programa  Saúde  da  Família ( PSF)  e  o  Programa  
Agentes  Comunitários  de  Saúde ( PACS);  b)  nº 2.931 /GM/
MS,  de  4  de  dezembro  de 2008 ,  alterando  a  Portaria  nº 
1.861 /GM,  de  4  de  setembro  de 2008 ,  com  recursos  finan-
ceiros  pela  adesão  ao  Programa  Saúde  na  Escola ( PSE)  e  
credenciando  Municípios  para  o  recebimento  de  recursos;  
c)  nº 1.537 /GM/MS,  de  15  de  junho  de 2010 ,  credenciando  
também  Municípios  para  o  recebimento  de  recursos  finan-
ceiros  pela  adesão  ao  Programa  Saúde  na  Escola  (PSE),  
conforme  a  Portaria  nº 3.146 /GM/MS,  de  17  de  dezembro  
de 2009 ;  d)  Programa  Mais  Educação,  seguindo  a  Resolu-
ção  FNDE/MEC nº 3, de 1º de abril de 2010. 

 De  acordo  o  Programa ( BRASIL, 2010) ,  para  alcançar  
os  resultados  esperados,  ao  atender  como  público  os  estu-
dantes  da  Educação  Básica,  os  estudantes  da  Rede  Federal  
profissional  e  tecnológica,  os  matriculados  na  Educação  de  
Jovens  e  Adultos ( EJA),  os  gestores  e  profissionais  tanto  
da  Secretaria  de  Educação  como  da  Saúde,  enfim,  a  co-
munidade  escolar,  foram  instituídas  algumas  ações:1)  Ava-
liação  das  condições  de  saúde  das  crianças,  adolescentes  e  
jovens  que  estão  na  escola  pública;  2)  Promoção  da  saúde  
e  de  atividades  de  prevenção;  3)  Educação  permanente  e 
capacitação  dos  profissionais  da  Educação  e  da  Saúde  e  de  
jovens;  4)  Monitoramento  e  avaliação  da  saúde dos estudan-
tes; e, 5) Monitoramento e avaliação do Programa. 

 No  entanto,  para  uma  maior  efetividade  do  PSE,  tor-
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na-se  imprescindível  que  as  unidades  escolares  estabeleçam  
planos  e  metas:  a)  na  esfera  intraescolar  -  para  além  do  
envolvimento  dos  gestores,  possam  contar  com  a  partici-
pação  da  comunidade  escolar,  preferencialmente,  no  tocan-
te  a  confecção  do  Projeto  Político  Pedagógico ( PPP),  com  
elaboração  de  projetos  de  conhecimento,  diagnóstico,  ação  
e  intervenção  como  foco  na  saúde  de  seu  corpo  discente;  
b)  na  esfera  extraescolar  -  em  parceria  com  os  Postos  de  
Atendimento  à  Saúde  locais  e  seus  profissionais,  Prefeitura  
e  órgãos  públicos,  empresas  particulares,  representantes  da  
comunidade,  palestrantes,  e,  quem  se  dispor,  para  realiza-
rem  eventos  pontuais  e/ou  traçar  uma  agenda  anual,  para  
atividades  na  escola  ou  de  seu  interesse em espaços fora da 
escola. 

 São  iniciativas  que  não  garantirão  soluções  definiti-
vas  para  a  questão  da  saúde  dos  discentes,  porém,  apon-
tam  caminhos  para  a  construção  de  hábitos  que  levem  à  
prática  da  cidadania  e  dos  direitos  humanos,  de  acesso  à  
educação  e  saúde,  de  uma  realidade  possível,  cabendo-nos  
analisar  um outro fator, como segue, a saúde da família e sua 
articulação com a comunidade escolar. 

4  SAÚDE  DA  FAMÍLIA  E  A  VALIA  DA  ARTICU-
LAÇÃO  COM  A  COMUNIDADE  ESCOLAR 

 A  saúde  e  educação  nas  suas  afinidades  são  pila-
res  na  construção  das  políticas  públicas,  o  espaço  escolar,  
em  especial  os  estudantes  estão  inseridos  na  perspectiva  
sanitária,  no  qual,  a  intersetorialmente  estão  atreladas  no  
enfrentamento  das  vulnerabilidades  de  crianças  e  jovens  da  
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rede pública de ensino. 
 Assim,  a  Estratégia  Saúde  da  Família  (ESF),  modelo  

assistencial  da  Atenção  primária  à  saúde  (APS),  favorece  a  
aproximação  com  a  unidade  de  saúde,  busca  promover  o  
acesso  aos  serviços,  possibilita  o  estabelecimento  de  víncu-
lo,  a  continuidade  do  cuidado  e  a  resolutividade  dos  pro-
blemas  de  saúde  mais  comuns,  repercutindo  nos  impactos  
da  situação  da  saúde  e  melhoria  na  qualidade  de  vida  da  
população  assistida  no  território  de  abrangência ( BRASIL, 
2011 ; OLIVEIRA,  SANTOS; 2011 ). 

 Então,  dentro  da  base  territorial  da  Saúde  da  Fa-
mília  as  escolas  fazem  parte  do  mapeamento  das  ações,  
sobretudo  a  partir  do  ano  de  2007  quando  foi  instituído  o  
Programa  Saúde  na  Escola  (PSE)1  que  visa  à  integração  e  
articulação  permanente  da  educação  e  da  saúde  e  priorizou  
a  formação  integral  dos  estudantes  no  desenvolvendo  ações  
de  promoção,  prevenção  e  atenção  à  saúde (BRASIL, 2007;). 

 Contribuindo  com  a  perspectiva  da  escola  como  
instituição  de  conhecimento  e  valores  é  um  cenário  po-
tencializador  da  política  intersetorial  aliada  a  saúde  da  
família  busca  consolidar  as  ações  de  desenvolvimento  que  
objetiva  a  promoção  e  a  prevenção  em  saúde  fortalecendo  
uma  nova  cultura  da  saúde  para  crianças  e  jovens,  assim  
estende  as  ações  para  a  família  e  comunidade ( COSTA;  
CARBONE, 2009 ; BRASIL, 2011; SILVA, 2012). 

 A  Saúde  da  família  articulada  com  o  espaço  escolar  
do  território  possibilita  o  desenvolvimento  de  ações  em  
saúde  que  expande  além  da  unidade  de  saúde,  bem  como  
do  ambiente  escolar,  quando  sensibiliza  os  alunos  sobre  a  
1 Disponível em: http://www.in.gov.br/autenticidade.html , pelo código 00012010112600064
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importância  dos  cuidados  em  saúde  e  os  mesmo  integram  
essa  informação  no  seu  ambiente  familiar,  causa  repercus-
sões  positivas  no  território  diminuindo  o  processo  de  ado-
ecimento.  Logo,  busca  minimizar  o  modelo  assistencial  de  
apenas  tratamento,  com  o  fortalecimento  da  aproximação  
com  a  unidade  de  saúde  ocorra  somente  no  processo  de  
adoecimento,  mas  que  busque  privilegiar  a  prevenção  no  
processo  saúde  e  doença  do  indivíduo valorizando os cuida-
dos em saúde ( BRASIL, 2007; SAVASSI, 2016). 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A  vida  em  sociedade  sempre  uniu  a  educação  e  a  
saúde.  Assim  como  o processo  de  saúde  requer  processos  
de  aprendizagem,  podemos  afirmar  que  os  processos  de  
doença,  também  precisam.  As  questões  do  âmbito  social  e  
seus  impactos  na  vida  cotidiana  atestam  a  profunda  ligação  
entre  os  processos e ambientes de aprendizagem e os fenôme-
nos sociais de saúde ou doença. 

 No  início,  na  formalidade  do  estado,  Educação  e  Saú-
de  estavam  no  mesmo  ministério.  Foram  separadas  mas  o  
público  alvo  dessas  duas  frentes  de  ação  do  estado  estão  
concretamente  juntas.  Foi  uma  questão  de  tempo  para  que  
a  imposição  do  mundo  concreto  pressionasse  novamente  as 
instâncias governamentais a desenvolver ações conjuntamente. 

 A  estrutura  escolar,  ainda  que  de  forma  precária  em  
algumas  regiões,  é  a  maior  estrutura  de  serviços  do  estado.  
Temos  mais  instituições  escolares  que  qualquer  outro  apa-
relho  estatal.  Por  conta  disso,  atendemos  nessas  estruturas  
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a  maioria  dos  trabalhadoras  e  trabalhadores  seus  filhos  e  
filhas.  Essa  porção  da  sociedade  d=se  vê  pressionada  por  
questões  que  embora  não  nasçam  no  interior  da  escola  
se  manifestam  nela  e  tem  consequências  para  o  status  de  
saúde  de  um  território:  empregabilidade,  condição  sanitá-
ria,  segurança  pública,  segurança  alimentar,  acesso  a  direi-
tos  sociais,  distribuição  de  rede  assistencial  são  vetores  da  
condição  de  saúde  de  uma  população.  Discutir essa temática 
nos reporta a muitos aspectos negligenciados: 

1. segurança alimentar das populações e educação; 
2. formação profissional em educação permanente em 
saúde;   
3. local estratégico da educação para espraiamento de 
conhecimentos de saúde;   
4. acesso a direitos a partir da educação e da saúde; 
5. compreensão ampliada de saúde e territórios; 
6. articulação entre os conselhos de educação e saúde; 
7. saúde como uma condição de aprendizagem.

Todos  esses  aspectos  e  outros  tantos  são  pontos  da  
história  da  interface  entre  educação  e  saúde  que  ainda  re-
querem  aprofundamento  e  visibilidade.  É  verdade  que  es-
truturas  têm  se  desenvolvido  para  dar  conta  dessa  interface  
e  precisamos  valorizá-las.  As  Escolas  Estaduais  de  Educação 
e  Saúde  que  desenvolvem  ações  no  âmbito  formativo  das  
categorias  de  saúde  a  exemplo  do  Estágio  de  Vivência  do  
SUS  uma  articulação  entre  Educação,  Saúde  e  Territórios  
para  influenciar  a  formação  de  profissionais  da  área.  Ati-
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vidades  como  Saúde  na  Escola,  aproximando  as  estruturas  
municipais  de  saúde  das  salas  de  aula.  Assim  como  essas,  
outras  são  desenvolvidas,  mas  é  preciso  não  perder  de  vis-
ta  que  tanto  a  educação  quanto  a  saúde,  embora  tenham  
dotação  orçamentária  nos  três  níveis  de  poderes,  precisam  
aproximar-se  das  necessidade  concretas  apresentadas  pelos  
mais  diversos  territórios desse imenso e diverso país. 
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1 INTRODUÇÃO 

  O  século  XXI  tem  demonstrado  que  há  uma  ne-
cessidade  no  sentido  de  fornecer  uma  educação  interdis-
ciplinar,  bem  como  as  discussões  acerca  de  tal  elemento  
demonstram  quais  são  os  resultados  possíveis  a  partir  des-
ta  modalidade  de  ensino,  tal  percepção  surge  a  partir  das  
emergências  de  diversos  grupos  sociais  que  compõem  uma  
sociedade  tão  diversa,  cujas  discussões  têm  sido  abordadas  
a  partir  dos  elementos  epistemológicos  e  pedagógicos  pre-
sentes  nas  mesmas,  onde  a  partir  destes  surgem  diversas  
conceituações  sobre  a  interdisciplinaridade  no  sentido  de  
entender  tal  perspectiva.  Neste  primeiro  elemento,  o  princi-
pal  objetivo  é  o  envolvimento  em  estudos  acerca  da  produ-
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ção  do  conhecimento  bem  como  formas  de  transmissão,  já  
nesse  segundo,  as  discussões  privilegiam  elementos  como  
currículo,  o  ensino  e  também  a  aprendizagem  acerca  dos  
conteúdos  transmitidos. 

 Mesmo  com  esta  emergência  a  partir  do  momento  
em  que  surjam  estes  diversos  elementos  sociais  na  con-
temporaneidade,  ainda  fica  em  evidência  que  nas  redes  de  
ensino  o  aspecto  interdisciplinar  é  pouco  trabalhado  tendo  
em  vista  que  os  docentes  não  acompanham  os  avanços  e  
necessidades  da  sociedade  contemporânea  ao  trazer  novas  
metodologias  para  a  sala  de  aula.  Sendo  que  estes deveriam  
se  apoiar  em  metodologias  inovadoras  de modo  a  sair  do  
tradicional  e  abraçar  aquelas que contemplem a complexida-
de social que está em constante evolução e/ou transformação.

 Metodologias  estas  baseadas  em  uma  “educação  ban-
cária’’  conforme  nos  mostra  Freire (1971 ,  p.  74).  Sendo  que  
estes  docentes  por  estarem  nesta  linha  de  frente  deveriam  
ter  acesso  a  uma  formação  voltada  para  esta  educação  in-
terdisciplinar,  o  que  fica  perceptível  é  que  muitos  destes  
não  conseguem  fazer  tal  movimento  mesmo  sendo  peça  
chave  para  que  o  objetivo  seja  atingido.  De  modo  que  estes  
em  conjunto  com  toda  a  comunidade  escolar  repensem  e/
ou  se  adaptem  aos  planos  metodológicos  para  que  a  pers-
pectiva  da  interdisciplinaridade  seja  inserida  no  processo  de  
escolarização,  elemento  chave  para  uma  sociedade  contem-
porânea  que  necessita  de  cidadãos  com  senso crítico e que 
sejam participativos no meio a qual estejam inseridos. 

 Tal  inserção  da  interdisciplinaridade  neste  processo  
de  que  contempla  a  produção  mas  também  a  introdução  



124 | Contribuições interdisciplinares em educação e ensino: reflexões contemporâneas

Editora Via  Dourada

desta  no  meio  educacional  é  defendida  por  diversos  auto-
res  que  são  favoráveis  a  este  movimento,  principalmente  
quando  olhamos  para  aqueles  que  atentam  o  seu  olhar  
para  o  currículo  e  as  metodologias.  Como  por  exemplo  em  
Frigotto  (1995,  p.  26),  onde  a  interdisciplinaridade  surge  
como  um  elemento  onde  é  possível  o  "homem  produzir-se  
enquanto  ser  social  e  enquanto  sujeito  e  objeto  do  conhe-
cimento  social".  Tendo  em  vista  que  a  mesma  adentra  e 

 contempla  a  realidade  a  qual  os  indivíduos  estão  
inseridos,  de  modo  que  contemple  ainda  todos  os  aspectos  
presentes  naquele  ambiente,  aspectos  estes  que  vão  desde  
os  conflitos  existentes  como  também  as  relações  que  per-
mitem  o  contraditório,  são  pequenos  detalhes  como  estes  
que  permitem  uma  melhor  compreensão  sobre  os  indiví-
duos.  Sobre  este  aspecto  acerca  das  relações  sociais,  Morin 
(2005 , p. 23) nos diz que: 

[...]  a  reforma  necessária  do  pensamento  é  aquela  
que  gera  um  pensamento  do  contexto  e  do  complexo.  
O  pensamento  contextual  busca  sempre  a  relação  de  
inseparabilidade  e  as  inter-retroações  entre  qualquer  
fenômeno  e  seu  contexto,  e  deste  com  o  contexto  
planetário.  O  complexo  requer  um  pensamento  que  
capte  relações,  inter-relações,  implicações  mútuas,  
fenômenos  multidimensionais,  realidades  que  são  
simultaneamente  solidárias  e  conflitivas  (como  a  
própria  democracia,  que  é  o  sistema  que  se  nutre  
de  antagonismos  e  que,  simultaneamente,  os  reg-
ula),  que  respeite  a  diversidade,  ao  mesmo  tempo  
que  a  unidade,  um pensamento organizador que con-
ceba a relação recíproca entre todas as partes. 
 

Ou  seja,  a  interdisciplinaridade  surge  como  um  ele-
mento  que  possibilita  o  processo  de  ensino  e  aprendizagem  
e  como  resultado  teremos  as  experiências  nas  relações  es-
tabelecidas  (Fazenda,  1979),  ainda  que  influencie  o  pensar  
(Morin,  2005),  o  modo  como  será  organizado  o  currículo  
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(Japiassu,  1976),  e  ainda,  orienta  quais  os  procedimen-
tos  metodológicos  para  a  transmissão do conteúdo (Gadotti, 
1993). 

 Esta  produção  textual  tem  sua  realização  a  partir  de  
uma  vasta  pesquisa  bibliográfica,  onde  a  mesma  tem  como  
objetivo  geral  promover  uma  discussão  acerca  da  inserção  
da  interdisciplinaridade  no  processo  de  escolarização,  ele-
mento  que  se  mostra  essencial  para  a  sociedade  contempo-
rânea  que  se  mostra  tão  diversificada,  onde  tais  discussões  
contemplarão  o  papel docente neste processo e os resultados 
trazidos a partir desta inserção. 

2 CONCEITO “INTERDISCIPLINAR” 

Pensando  no  conceito  de  interdisciplinaridade  pode-
mos  enfatizar  que  se  trata  não  apenas  de  uma  confluência  
de  disciplinas  em  um  conjunto  disforme  e  sem  relação  com  
a  realidade  dos  discentes  e  suas  demandas  e  necessidades  
sociais  para  compreensão  do  mundo  e  realidade  em  seu  
entorno.  Não  basta  apenas  citar  ou  trazer  exemplos  de  ou-
tras  áreas  para  a  área  que  se  exerce,  mas  sim  trabalhar  de  
forma  conectada  com  as  demais  disciplinas  escolares,  pro-
blematizando  a  questão  que o conhecimento nem sempre foi 
compartimentado e profundamente específico e especializado. 

 Ao  pensar  o  conceito  é  interessante  historicizá-lo,  
desse  modo  podemos  observar  que  a  problemática  da  
interdisciplinaridade  surge  no  século  XX  já  com  a  emer-
gência  da  especialização  dos  saberes  em  várias  disciplinas  
que  muitas  das  vezes  não  dialogavam  entre  si:  “Durante  
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o  século  XX  a  história  do  saber  passou  pelo  impacto  da  
expansão  do  trabalho  científico,  foi  o  momento  de  definição 
dos  espaços,  da  dissociação  das  partes  para  melhor  defini-
-las”  (AZEVEDO; LIMA; 2013.  p. 128). 

 A  interdisciplinaridade  surge  na  Europa  na  década  
de  1960  em  específico  na  França  e  com  esta  constatação,  
nos  faz  problematizar  que  tal  conceito  como  muitos  outros  
é  importado,  ou  seja,  trazido  de  fora  para  pensar  uma  re-
alidade  diferente  que  é  a  do  Brasil  e  da  América  Latina  no  
geral.  Pensando  nisto  que  alguns  teóricos  buscaram  traçar  
caminhos  para  a  interdisciplinaridade  no  Brasil  por  volta  
dos  anos 1990 ,  tentando  trabalhar  a  questão  epistemológi-
ca,  a  forma  de  construir  o  saber  de  maneira  interdiscipli-
nar,  focando  de  início  apenas  em  uma  questão  teórica  para  
depois  pensar  um  modo  de  praticar  este  saber  na  realidade  
brasileira  e  saber  agir  e  ser  interdisciplinar,  sobretudo  no  
campo  da  educação,  pois:  “Na  interdisciplinaridade  escolar  
a  perspectiva  é  educativa,  assim  os  saberes  escolares  pro-
cedem  de  uma  estruturação  diferente  dos  pertencentes  aos  
saberes  constitutivos das ciências” ( FAZENDA, 2008. p.97). 

 Até  mesmo  nas  leis  que  orientam  a  educação  no  
país  percebe-se  uma  abertura  a  um  saber  mais  amplo  e  
dialogado  como  nos  PCN´s  (Parâmetros  Curriculares  Na-
cionais)  que  já  tratavam  da  valorização  de  um  saber  ho-
lístico  e  horizontal,  no  entanto,  sem  mencionar  o  conceito  
de  interdisciplinaridade  de  forma  fechada,  dando  abertura  
para  a  interpretação  do  educador,  já  que  este  o  conceito  é  
de  certa  maneira  bem  elástico.  A  interdisciplinaridade  então  
aqui  discutida  é  a  pensada  para o campo da Educação e em 
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especial o Ensino de História no Brasil. 
 Portanto,  deve-se  observar  que  a  interdisciplinarida-

de  não  se  aplica  apenas  a  união  de  saberes  em  si,  mas  
ao  pensar  a  união  e  diálogo  de  todo  o  corpo  escolar,  per-
passando  por  diretores,  gestores,  coordenação,  professores,  
alunos,  funcionários  da  escola  e  os  próprios  pais  e  a  co-
munidade  em  que  a  escola  se  insere.  Com  este  cuidado  
para  com  as  demandas  de  todo  o  corpo  escolar  se  torna  
mais  fácil  que  se  perceba  a  cultura  daquele  espaço  e  que  
se  possa  aprofundar  melhor as temáticas que tenham ligação 
com a realidade dos discentes. 

 Ao  trabalhar  com  estudantes  de  uma  escola  localizada  
no  meio  rural,  por  exemplo,  é  diferente  de  uma  abordagem  
com  estudantes  de  uma  área  urbana.  Interesses,  visão  de  
mundo  e  até  noção  de  tempo  e  espaço  são  distintos  entre  
estes  públicos.  Desse  modo  pode-se  até  mesmo  trabalhar  
estas  relações  díspares  entre  o  rural  e  o  urbano  em  uma  
aula,  pensando  os  estes  conceitos  como  o  de  tempo  que  
são  temas  para  a  área  da  História  e  podem  ser  pensados  e  
articulados  aos  demais  saberes  em  uma  oficina  ou  em  um  
projeto  realizado  na  escola.  Portanto  a  interdisciplinaridade  
estuda:  “[...]  métodos  de  análise  do  mundo,  em  função  das  
finalidades  sociais,  enfatiza  os  impasses  vividos  pelas  disci-
plinas  cientificas  em  suas  impossibilidades  de  sozinhas  en-
frentarem problemáticas complexas” (FAZENDA, 2008. p.95). 

 Pensando  a  História  em  especial  e  sua  posição  de  
abertura  perante  as  demais  áreas  por  ser  um  campo  do  
saber  que  estuda  diversas  temáticas,  pode  ser  uma  área  
que  muito  bem  articule  os  campos  dos  saberes,  sobretudo  
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das  humanidades  para  melhor  preparar  o  estudante  para  a  
vida  e  para  o  trabalho  com  uma  visão  ampla  e  mais  geral  
que  possa  servir  para  sua  orientação  e  formação  social  e 
humana, assim como para sua intervenção crítica e consciente 
na sociedade. 

 A  Escola  dos  Annales  na  França  foi  uma  das  pio-
neiras  neste  tipo  de  abordagem  interdisciplinar  no  campo  
da  História  enquanto  ciência  e  produtora  de  conhecimento,  
pois  tratou  de  temáticas  como  cultura,  mentalidade,  repre-
sentações  com  intelectuais  de  variadas  áreas  que  a  partir  
destes  temas  transversais  buscavam  discutir  em  conjunto  a  
temática  e  aprofundá-la  se  servindo  da  Psicologia,  História,  
Sociologia,  Geografia,  Antropologia  e  Economia.  Reforçando  
a  produção  de  um  conhecimento  cada  vez  mais  complexo  
que  dê  conta  de  maiores  detalhes  de  um  dado  objeto  es-
tudado. 

 Ao  pensar  a  realidade  brasileira  e  sua  intersecção  de  
variadas  questões  sociais,  políticas  e  culturais  que  afligem  o  
meio  social  de  estudantes  e  professores,  se  faz  ainda  mais  
necessário  o  trabalho  interdisciplinar  em  sala  de  aula,  para  
que  os  estudantes  possar  compreender  seu  país  em  suas  
demasiadas  dimensões  de  complexidade  e  nele  interferir  de  
modo  crítico  como  sujeito  histórico.  Pois  esta  é  uma  das  
funcionalidades  do  ensino  de  História,  produzir  subjetivida-
des,  modos  de  ser  e  sentir  a  historicidade,  se  perceber  no  
meio  que  se  está  e  do  que  já  ocorreu  nesse  mesmo  espaço,  
articulando  este  saber  ao  da  Geografia,  Geopolítica,  Socio-
logia,  Filosofia,  assim  como  as áreas  de  exatas  e  ciências  
da  natureza  e  linguagens. Pois  o  próprio  Exame Nacional  
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do  Ensino  Médio ( ENEM)  foca  sempre  em  uma  abordagem  
panorâmica  do  conhecimento,  trazendo  questões  que  por  
vezes  pode  confundir  o  estudante  que  leia,  pois  não  se  
sabe  ao  certo  se  é  uma  questão  de  História  ou  Geografia,  
Sociologia  ou  Filosofia.  Com  um  saber  interdisciplinar  sen-
do  trabalhado  em  sala,  não  apenas  com  foco  e  objetivo  no  
ENEM,  mas  sim  em  uma  formação  dinâmica  e sintética, 
favorece a formação de estudantes com uma perspectiva mais 
ampla e conhecedora. 

3 INTERDISCIPLINARIDADE APLICADA À EDU-
CAÇÃO 

Quando  nos  deparamos  com  o  conceito  de  interdis-
ciplinaridade  compreendemos  que  a  partir  dele,  temos  a  
relação  de  diversas  disciplinas  associando  assim,  o  que  é  
comum  em  cada  uma  e  aplicando  esse  conceito  no  pro-
cesso  de  ensino  e  aprendizagem.  A  interdisciplinaridade  
permite  a  complementação  e  contextualização  das  determi-
nadas  áreas  de  estudo,  proporcionando  desta  forma,  uma 
aprendizagem mais completa e complexa. 

 Conforme  Santomé (2013 ,  p.155)  Uma  das  finalidades  
fundamentais  de  toda  intervenção  curricular  é  preparar  os/
as  alunos/as  para  serem  cidadãos/as  ativos/as  e  críticos/
as,  membros  solidários  e  democráticos  de  uma  sociedade  
solidária  e  democrática.  Uma  meta  desse  tipo  exige,  por  
conseguinte,  que  a  seleção  de  conteúdos  do  currículo,  os  
recursos  e  as  experiências  cotidianas  de  ensino  e  aprendi-
zagem  que  caracterizam  a  vida  nas  salas  de  aula,  as  for-
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mas  de  avaliação  e  os  modelos  organizativos  promovam  a  
construção  dos  conhecimentos,  destrezas,  atitudes,  normas  
e  valores necessários para ser bom/boa cidadão/a. 

 Todavia,  sabemos  que  o  desenvolvimento  de  novas  
intervenções  aplicasse  não  apenas  ao  alunado,  mas  a  todo  
o  conjunto  educativo/escolar.  Porém,  ao  momento  que  re-
tornamos  e  analisamos  a  estrutura  educacional  das  escolas  
brasileiras,  percebemos  o  déficit  para  a  aplicabilidade  de  
novas  estruturas  de  ensino,  tendo  em  vista  a  educação  
fragmentada  e  um  ensino  completamente  sucateado.  No  
que  se  refere  ainda  a  educação  brasileira,  compreendemos  
então  o  porquê  da  grande  evasão  escolar,  pois  ao  invés  de  
abraçar  as  realidades  dos  alunos,  as  escolhas  e  o  sistema  
educacional  atual,  os  retira  deste  meio.  É  notório,  através  
da  sociedade  atual,  por  meio  da  perpetuação  das  estruturas  
existentes  e  duradouras  ao  longo  do  tempo,  um  preconceito  
alicerceado,  que  consequentemente  gera  o  desconhecimento  
de  si  como  sujeito  histórico.  A  escola  não  foge  dessa  reali-
dade,  e  através  dos  seus  alunos  e  alunas  que  essas  estru-
turas  são  reproduzidas  no  contexto  da  escola  diariamente,  
consequentemente um reflexo da sociedade atual. 

 Não  se  deve  esquecer  também,  que  a  própria  edu-
cação  em  sua  grade  curricular  ou  através  dos  docentes  
e  corpo  escolar,  também  geram  a  exclusão.  Como,  por  
exemplo,  os  professores/as,  devem  separar  suas  matérias,  
suas  leituras  para  ministrarem  suas  aulas,  ou  seja,  é  de-
senvolvido  uma  carga  teórica  para  fortalecer  a  metodologia  
e  a  prática.  Esses  estudos,  quando  não  trazem  consigo  um 
combate às opressões existentes, ele consequentemente é a ne-
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gação do direito do outro. 
 Desta  forma  a  educação  não  pode  seguir  esses  

moldes,  afinal,  ela  penderia/pende  para  uma  educação  da  
exclusão,  negando  o  direito  do  desenvolvimento,  reconheci-
mento  histórico-cultural,  cidadania  e  entre  outras  palavras  
que  definem  uma  função  necessária  dentro  da  sociedade  
de  forma  diversa. 

 E  para  isso,  é  necessário  conseguirmos  realizar  um  
inovar  pedagógico  e  não  apenas  o  desenvolvimento,  mas  
a  aplicabilidade  de  novas  estruturas  para  conseguirmos  
assim,  trabalharmos  com  um  olhar  decolonial  que  esteja  
intrínseco  à  educação.  E  é  através  desse  ponto-chave,  que  
inserimos  a  interdisciplinaridade,  ou  seja,  a  relação  de  di-
versas  disciplinas  consolidadas  na  educação.  Pois  é  a  partir  
dele  que  pode-se  iniciar  o  processo  de  desconstrução  do  
currículo  atual  que  está  historicamente  inserido  dentro  das  
escolas  e  meios  educativos  de  forma  geral.  A  experiência  
interdisciplinar  assume  a  junção  de  conhecimentos  assim  
como  também  permite  a  facilidade  de  aprendizagem  e  de  
reconhecimento  seu  e  do  outro  como  seres  participantes  da  
história  e  atuantes  diante dela dentro de seu tempo. 

 No  entanto,  cabe  ressaltar  que  a  inserção  deste  mo-
delo  não  pode  estar  unicamente  sendo  pensada  para  o  
alunado.  O  corpo  docente  precisa  estar  preparado  para  tal  
atualização  estrutural,  e  a  partir  disso,  ressaltamos  tam-
bém  a  uma  formação  continuada,  para  que  professores  em  
atuação  sejam  preparados  para  mudarem  a  situação  atual  
e  que  para  professores  em formação sigam para  o  estágio  
e  consequentemente  assumam  suas  turmas  já  preparados  
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para  um  novo  olhar  pedagógico,  pois, a partir disso, nascerá 
e resplandecerá uma nova forma de ensinar. 

4 A IMPORTÂNCIA DE UMA EDUCAÇÃO INTER-
DISCIPLINAR 

A  sociedade  contemporânea  está  passando  por  pro-
cessos  de  mudanças  extremamente  ágeis  e  profundas.  Para  
diversos  autores  que  dissertam  sobre  a  pós-modernidade  e  
seus  conceitos,  a  pós-modernidade  é  marcada  pela  crise  do  
pensamento.  Em 1797 ,  Jean-François  Lytoard  no  seu  livro  
A  condição  da  pós-modernidade,  apresenta  a  problemática  
de  que  na  cultura  contemporânea  se  caracteriza  por  uma  
incredulidade  do  conhecimento,  existindo  assim,  o  proble-
ma  em  relação  à  legitimação do conhecimento. Para Lyotard 
(1993, p. 3). 

Considera-se  ‘pós-moderna’  a  incredulidade  em  
relação  aos  metarrelatos.  É,  sem  dúvida,  um  efeito  
do  progresso  das  ciências,  mas  este  progresso,  por  
sua  vez,  a  supõe.  Ao  desuso  do  dispositivo  metanar-
rativo  de  legitimação  corresponde  sobretudo  a  crise  
da  filosofia  metafísica e a da instituição universitária 
que dela dependia.

Um  dos  aspectos  distintos  desse  período  é  que  teo-
rias,  conceitos  e  modelos  que  eram  considerados  suficientes  
na  resolução  de  problemas  agora  são  alvos  de  críticas  e  
questionamentos.  Esta  problemática  traz  a  necessidade  de  
mudanças  no  processo  de  ensino  no  período  contemporâ-
neo. 

 Para  o  filósofo  Habermas  o  discurso  pós-moderno  
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leva  a  sociedade  contemporânea  a  um  caminho  conser-
vador  e  irracional,  para  ele  a  solução  deste  problema  é  
o  equilíbrio  delicado  da  reconciliação,  é  dialético  e  une  a  
ruptura  e  continuidades  hegemônicas  e  homogeneizadoras  
das  metanarrativas  histórias.  Ele  acredita  que  a  ruptura  da  
consciência  moderna  do  tempo  não  deve  ser  um  desmem-
bramento,  mas  uma  totalização  da  dialética  da  razão,  que  
cria  recomeços  históricos.  Habermas (2003, p. 9-10) diz: 

 A  atualidade  enquanto  renovação  continuada,  pe-
reniza  a  ruptura  com  o  passado…  o  pensamento  
político  contaminado  pela  atualidade  de  espírito  do  
tempo,  é  desejoso  de  enfrentar  os  problemas  da  at-
ualidade,  é  carregado  de  energias  utópicas  -  porém,  
esse  excedente  de  expectativas  deve  ser  controlado  
pelo  contrapeso  conservador  de  experiências  históri-
cas. 

Vemos  que  existe  uma  grande  ligação  do  pensamento  
de  Habermas  com  a  tradição  do  pensamento  Alemão,  o  
que  pode  tornar  está  citação  não  tão  original,  porém  este  
discurso  dentro  do  debate  contemporâneo  se  torna  de  ex-
trema  relevância  já  que  o  mesmo  expõe  a  necessidade  de  
conhecer  nossas  experiências  históricas  para  que  na  con-
temporaneidade  não  sejam  cometidos  erros  que já existiram 
no passado. 

 A  dimensão  desta  crise  epistemológica,  traz  consigo  
a  necessidade  latente  de  mudança  no  processo  de  ensino  e  
aprendizagem,  no  mundo  contemporâneo  há  uma  inserção  
cada  vez  maior  das  tecnologias  e  os  conhecimentos  científi-
cos,  tecnológicos  e  sociológicos  estão  em  processo  de  influ-
ência  simultânea  cada  vez  maior.  Logo,  essas  características  
da  sociedade  contemporânea  influenciam  diretamente  no  
ensino  e  aprendizagem  e  faz  com  que  o  modelo  e  a  me-
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todologia  do  ensino  se  reinventem.  Para  esta  problemática,  
a  aplicação  de  um  ensino  interdisciplinar  é  uma  solução  
cada  vez  mais  plausível  e  prática  de  ser  implantada.  O  
caráter  integrador  dos  conhecimentos  com  o  caminho  me-
todológico  da  interdisciplinaridade  dá  origem  a  um  diálogo  
entre  os  saberes  que  se  justificam  individualmente.  Esta  
concepção  de  interdisciplinaridade  no  ensino  faz  com  que  o  
aluno  tenha  uma  percepção  qualitativa  e  crítica  do  mundo  
ao  seu  redor,  passando  a  ser  um  agente  ativo  no  processo  
educacional,  como  também,  tendo  um  papel  ativo  como  ser  
social.  O  ensino  interdisciplinar  gera  diversos  efeitos  sobre  
a  aplicação  dos  conhecimentos  escolares  gerando  uma pos-
sível integração com os conhecimentos não científicos. 

 No  debate  pós-moderno  é  possível  observar  uma  
maior  compreensão  e  visualização  de  uma  diversidade  so-
cial,  espacial,  temporal,  econômica  e  cultural,  há  então  uma  
valorização  da  visualização  do  individual  em  relação  ao  
todo.  Observa-se  que as  pesquisas atualmente  também  são  
influenciadas  por  esse  modo  de  pensamento  contemporâ-
neo  e  a  particularidade  espacial  e  temporal  e  o  contexto  
cultural  ao  qual  o  objeto  de  estudo  está  inserido  passam  a  
ser  privilegiados  pelos  pesquisadores.  Um  dos  motivos  para  
favorecer  a  ciência  disciplinar  surgiu  justamente  na  for-
mação  de  especialistas  para  exercer  as  funções  de  ensino,  
antes  de  1950  era  bastante  comum  que  o  mesmo  docente  
ministrasse  diversas  disciplinas  em  diferentes  níveis,  pois  
nesta  época  os  requisitos  para  o  ensino  não  tinham  tama-
nha  precisão.  Logo,  atualmente  com  esta  tendência  para  
especialização  no  ensino  se  consolida  e  o  ensino  ficou  cada  



  Luan Ferreira da Silva Paz  et al.  | 135

Série Saberes e fazeres da educação: volume 30

vez  mais  estruturado  na  soma  das  várias  especialidades,  o  
ensino  interdisciplinar  encontra  assim  duas  barreiras,  a  pri-
meira  é  que  a  tendência  a  especialização  leva  a  uma  resis-
tência  no  ensino  multidisciplinar.  A  segunda  problemática  
está  relacionada  à  falta  de bases epistemológicas necessárias 
para um ensino interdisciplinar efetivo. 

 O  ensino  interdisciplinar  aliado  apenas  com  finalida-
des  sociais  não  é  suficiente  para  promover  esta  forma  de  
ensino,  é  necessário  então,  expor  de  maneira  mais  asser-
tiva  a  importância  da  adoção  do  ensino  interdisciplinar  na  
construção  do  conhecimento  durante  o  processo  de  ensino  
e  aprendizagem. 

 Visto  as  dificuldades  apresentadas  para  a  implanta-
ção  de  um  ensino  cada  vez  mais  interdisciplinar,  diversos  
autores  discorrem  acerca  do  tema  e  a  presentam  a  impor-
tância  do  ensino  interdisciplinar e formas de superar estes 
obstáculos na implantação deste método de ensino. 

 Dentre  estes,  destacamos  Severino  (1997)  que  toma  
uma  posição  que  se  distancia  do  nível  epistemológico  e  se  
aproxima  do  nível  prático,  ele  propõe  a  interdisciplinarida-
de  em  um  projeto  político-pedagógico,  nascido  de  uma  prá-
tica  que  demanda  diretrizes  políticas  articuladas  e  esbarra  
em um grande obstáculo, já que tradicionalmente a formação 
profissional é disciplinar. 

 Logo,  a  metodologia  interdisciplinar  traz  uma  apren-
dizagem  cuja  base  está  na  construção  de  significados.  O  
conhecimento  passa  a  ser  uma  construção  histórica  que  
está  inteiramente  ligado  ao  indivíduo  que  o  adquire,  tor-
nando  o  aluno  um  ser  ativo  neste  processo.  Como  foi  
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explanado  anteriormente,  o  processo  de  pensamento  pós-
-moderno  é  marcado  por  uma  crescente  disciplinarização  
do  conhecimento,  a  resolução  dos  problemas  de  pesquisa  
se  deu  através  da  especialização e delimitação das áreas do 
conhecimento. 

 A  contínua  estruturação  da  teoria  do  pensamento  
sobre  o  mundo,  e  a  própria  configuração  da  sociedade  con-
temporânea,  nos  traz  a  necessidade  de  reagrupar  os  conhe-
cimentos  especializados  e  reconstruí-los  em  um  processo  
interdisciplinar  que  proporcione  a  reconciliação  conquis-
tadora  dos  conhecimentos  disciplinares,  e  assim  também,  
identificar  e  transpor  quaisquer  inconsistências  encontradas. 

 Então,  observando  a  estruturação  da  sociedade  atual,  
encontra-se  a  necessidade  latente  de  um  ensino  que  tenha  
contexto  com  o  mundo  contemporâneo,  promovendo  uma  
reintegração  dos  conhecimentos especializados. 

 Com  esta  análise,  podemos  concluir  que  o  cami-
nho  metodológico  da  interdisciplinaridade  é  uma  resolução  
plausível  para  os  percalços  encontrados  no  ensino  con-
temporâneo,  este  diálogo  entre  os  saberes  é  de  extrema  
importância  para  que  o  aluno  tenha  uma  compreensão  
integrativa  dos  conhecimentos  e  promove  uma  ação  em  
sua  realidade.  A  interdisciplinaridade  tem  extrema  impor-
tância  na  integração  dos  saberes,  inclusive,  dos  saberes  
não  científicos.  Isto  promove  não  apenas  uma  compreensão  
mais  significativa  das  disciplinas,  como  também,  forma  um  
agente  social  ativo. 

5  CONSIDERAÇÔES FINAIS 
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No  atual  contexto  de  crise  epistemológica  da  pós-mo-
dernidade,  teorias,  conceitos,  modelos  e  problemas,  tidos  
anteriormente  como  verdadeiros  e  suficientes,  são  alvos  
de  críticas  e  questionamentos,  o  que  traz  novos  debates  
e  demandas  à  arena  pública  e  midiática  de  diversos  paí-
ses.  Nessa  direção,  o  processo  de  ensino,  tomado  por  uma  
necessidade  constante  de  modificação,  aperfeiçoamento  e  
atualização,  acaba  por  adquirir  um  novo  papel  na  contem-
poraneidade:  o  de  especialização  contínua.  Assim,  repensar  
a  forma  de  ensinar  torna-se  uma necessidade  dos novos  
tempos do século XXI. 

 Além  disso,  em  vista  das  rápidas  transformações  na  
sociedade  contemporânea  e  do  surgimento  de  novos  de-
mandas,  a  importância  de  uma  educação  interdisciplinar  
passa  a  ser,  rotineiramente,  reivindicada.  A  vivência  em  
redes,  o  uso  de  tecnologias  e  a  robotização  da  vida  tam-
bém  trazem  novas  demandas  ao  tradicional  processo  de  
ensino  e  aprendizagem.  Nesse  contexto,  a  influência  mútua  
e  imediata  entre  conhecimentos  exatos,  científicos,  tecno-
lógicos,  humanos  e  sociológicos  expõe  a  necessidade  de  
uma  aplicação  integrada  de  saberes  e  de  novas  metodolo-
gias  na  educação  contemporânea,  que,  diariamente,  passa  
a  demandar  por  uma ( re)invenção.  Assim,  desponta-se  a  
urgência  da  interdisciplinaridade,  entendida  como  a  junção  
coletiva  de  conhecimentos  e  a  mútua  relação  entre  diversas  
e  diferentes  disciplinas  consolidadas  pela  educação,  propi-
ciando  a  complementação  e  a  contextualização  integrada  e  
conectadas  de  determinadas  áreas  de  estudo  e  de  toda a 
comunidade escolar em si. 
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 Uma  das  possibilidades  desse  processo  é  a  imple-
mentação  de  um  ensino  interdisciplinar  em  seu  sentido  
teórico  e  prático,  em  prol  da  construção  mútua  de  signi-
ficados  e  da  busca  por  um  diálogo  entre  conhecimentos,  
bases  e  técnicas,  sejam  eles  científicos  ou  não.  Com  essa  
aplicação,  o  educando,  além  de  ter  seu  processo  de  ensi-
no  e  aprendizagem  facilitado,  é  paulatinamente  estimulado  
em  seu  próprio  mundo,  em  que  passaria  a  ser  enxergado  
e  experienciado  em  uma  nova  ótica  cidadã,  crítica,  inte-
grada,  contextualizada,  dinâmica,  qualitativa  e  quantitativa,  
propiciando  a  construção  social  de  novas  significações  e  
novos  conhecimentos  de  sua  própria  vivência  enquanto  ser.  
Vislumbra-se,  assim,  a  construção  de  perspectivas  mais  
amplas  e  conhecedoras.  Desse  modo,  de  antigo  mero  es-
pectador  das  transformações,  o  estudante  se  transforma  
em  agente  de  sua  própria  história,  resgatando  o  seu  papel  
ativo  de  objeto  do  conhecimento  social  e  de  sujeito  social,  
histórico  e cultural. 

 Ademais,  outro  efeito  imediato  de  uma  educação  in-
terdisciplinar  é  a  possibilidade  de  estímulo  a  uma  cidadania  
responsável  e  a  consequente  pertencimento  integrado,  tido  
como  consequência  da  visualização  do  indivíduo  em  rela-
ção  ao  reconhecimento  e  ao  respeito  do  todo.  Isso  porque  
é  a  partir  da  interdisciplinaridade,  enquanto  um  projeto  
político-pedagógico  e  um  dos  elementos  do  processo  de  
ensino  e  aprendizagem,  que  é  possível  vislumbrar  uma  
maior  compreensão  individual  e/ou  em  grupo  de  questões  
relativas  à  diversidade  social,  geográfica,  temporal,  históri-
ca,  econômica,  jurídica  e  cultural.  Em  meio  a  experiências  
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tão  diversas  na  sociedade  contemporânea,  o  ensino  precisa  
ocupar  lacunas  de  geração  de  consciência  e  construção  do  
respeito  e  nada  melhor  do  que  o  auxílio  da  interdisciplina-
ridade  nesse  empreendimento  tão  necessário.  

 Todavia,  tendo  em  vista  a  sua  baixa  aplicabilidade  
no  ensino  básico  brasileiro,  dificuldades  para  a  aplicação  
acabam  sendo  percebidas  quando  as  comunidades  escola-
res  são  analisadas.  Uma  delas  é  uma  resistência  de  uma  
tradição  docente  e/ou  discente  em  torno  do  não  acompa-
nhamento  de  novas  metodologias.  Uma  outra  é  a  falta  de  
bases  epistemológicas  e  metodológicas  necessárias  para  a  
plena  formação  docente  e  para  a  construção  das  bases  de  
efetividade  de  um  ensino  interdisciplinar.  Por  fim,  desta-
ca-se  também  uma  cacofonia  em  torno  da  compreensão  
dos  objetivos  de  aplicação,  que  passaria  a  ser  representado,  
unicamente,  como  superação  de  meras  demandas  econômi-
cas  e/ou  até sociais.

 Portanto,  ainda  que,  porventura,  empecilhos  sejam  
encontrados,  a  educação  interdisciplinar,  enquanto  um  pro-
jeto  político-pedagógico,  continua  sendo  um  dos  caminhos  
válidos  para  o  futuro  da  contemporaneidade,  seja  na  his-
tória  desde  o  século  XX  ou  na  atualidade.  Nessa  direção,  
a  superação  de  obstáculos  necessita  ser  idealizada  e  es-
tratégias  precisam  ser  traçadas.  Dentre  elas,  destaca-se  a  
necessidade  de  mudanças  de  paradigmas  tradicionais  e  da  
articulação  de  diretrizes  políticas,  acadêmicas,  formativas,  
educacionais  e  curriculares.  Urge  que  a  perspectiva  do  
ensino  interdisciplinar  seja  mais  debatida,  enfatizada,  valo-
rizada,  praticada  e  experienciada,  seja  por  estudantes,  edu-
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cadores  e/ou  licenciandos  em  seus  processos  de  formação  
ou  por  professores  na  vivência  escolar  diária.  Com  essa  
produção  textual,  espera-se  que  o  debate  sobre  a  inserção  
da  interdisciplinaridade  no  processo  de  escolarização  possa  
ter  novos  capítulos e,  enfim,  se  consolidar  como uma das 
possibilidades para o novo ensino no Brasil. 
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CAPÍTULO 5
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1 INTRODUÇÃO 

 O  presente  artigo  tem  como  objetivo  analisar  a  cons-
trução  do  discurso  civilizatório  americano  e  a  resistência  
que  as  etnias  empreenderam  para  a  sobrevivência  de  suas  
culturas,  utilizando  como  base  os  conceitos  articulados  na  
construção  dos  valores  de  colonialidade  que  surgiram  com  
a  chegada  dos  europeus  ao  continente  americano,  as  pro-
duções  culturais  que  abordam  esse  tipo  de  contato  entre  
brancos  e  índios  e  as  tensões  que  permeiam  atualmente  
essa  relação  entre  a  sociedade  americana  e  grupos étnicos 
indígenas. 

 Para  entendermos  como  o  discurso  civilizatório  é  
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construído,  é  necessário  fazer  uma  abordagem  sobre  a  
chegada  dos  europeus  ao  continente  americano.  A  partir  
do  século  XV,  com  a  consolidação  dos  Estados  modernos  
europeus,  as  nações  europeias  começaram  a  almejar  rique-
zas  para  aumentar  o  poder  econômico  de  seus  estados,  
demonstrando  que  o  principal  motivador  para  realizar  tal  
empreendimento  expansionista  foi  o  interesse  econômico.  
Com  a  descoberta  do  novo  mundo,  os  europeus  vão  pautar  
sua  atuação  sob  um  olhar  exploratório,  constituindo  uma  
rede  de  relações  entre  europeus e nativos que foi intermedia-
da pelas navegações atlânticas e pelos objetivos mercantis. 

 A  relação  dos  habitantes  do  velho  mundo  com  os  
povos  ameríndios  foi  importante  na  constituição  de  valores  
e  conceitos,  que  consolidaram  premissas  que  justificavam,  
na  visão  dos  europeus,  o  domínio  do  homem  branco  sobre  
as  outras  civilizações,  vistas  como  inferiores.  Esse  pensa-
mento  eurocêntrico  vai  perpassar  por  toda  a  trajetória  co-
lonial  da  América,  se  mantendo  como  norteador  na  relação 
entre europeus e indígenas ao longo de sua história. 

 Mesmo  em  nações  que  conquistaram  sua  emanci-
pação,  como  no  caso  dos  Estados  Unidos  que  obteve  sua  
independência  no  século  XVIII,  a  estrutura  de  poder  raciali-
zado  se  manteve.  O  ideal  eurocêntrico  vai  ser  adaptado,  no  
caso  americano,  para  uma  premissa  de  indivíduo  civilizado  
e  não  civilizado,  já  que  agora  as  populações  que  estão  no  
sistema  hierárquico  são  todas  oriundas  do  continente  ame-
ricano.  A  permanência  destes  valores  classificatórios  consti-
tuiu  sociedades  hierarquizadas  e  de  cunho  segregacionista,  
que  criaram  sistemas  para  legitimar  o  argumento  de  infe-
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rioridade das populações vistas como não brancas. 
 Ao  longo  do  século  XIX,  estes  sistemas  hierarquizan-

tes  vão  ser  justificados  pelos  discursos  civilizatórios,  argu-
mentando  que  o  fardo  do homem   branco1   responsabilidade  
dos  povos  civilizados  para  levar  o  progresso  para  outras  
partes  do  globo.  Com  base  nessa  justificativa,  a  popula-
ção  branca  dos  Estados  Unidos  empreendeu  uma  política  
estatal  de  marcha  para  o  Oeste,  baseada  na  ideologia  do  
Destino  Manifesto2 .  Sob  a  defesa  de  levar  o  progresso  e  a  
civilização  para  outras  partes  do  continente  americano,  inú-
meras  etnias  ameríndias  tiveram  suas  terras  conquistadas,  
gerando  atritos  entre  o  governo  dos  Estados  Unidos  e  as  
nações  indígenas.  A  atuação  dos  povos  considerados  civili-
zados  será  marcada  pelo  uso  de  extrema  violência,  o  que  
vai  gerar  uma  memória  sombria  na  história  da  sociedade 
americana. 

Essa  memória  nos  leva  para o  último  ponto  de  análi-
se  proposto  neste  artigo,  pois  ela  acaba  se  debruçando  nos  
conceitos  que  foram  constituídos  no  século  XIX  para  jus-
tificar  esse  processo  expansionista  americano,  e  que  ainda  
são  rememorados  em  pleno  século  XXI,  gerando  tensões  na  
sociedade americana atual.

No  ano  de  2013  a  etnia  Oneida  deu  início  a  um  
movimento  de  protesto  contra  o  time  de  futebol  americano  
Washington  Redskins.  O  motivo  seria  a  mascote  do  time,  
1 Título da poesia de Rudyard Kipling publicado em 1898 e que apresenta o fardo das nações 
civilizadas em levar desenvolvimento e progresso para os povos inferiores. Kipling foi considerado o 
poeta do imperialismo e sua obra serviu de base para diversas propagandas imperialistas ao longo do 
século XIX.
2  Ideologia presente no século XIX que justifica o avanço americano para o Oeste como uma 
missão dada por Deus, para assim levar o progresso para todas as partes do continente americano e 
consolidar o território dos Estados Unidos da América. Além dos nativos, os mexicanos sofreram com 
o efeito dessa doutrina, o que levou a um conflito entre Estados Unidos e México e a consequente perda 
de território pelos mexicanos.
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uma  imagem  de  um  cacique  indígena  com  o  nome  Redskin 
,  nome  que  é  traduzido  como  pele  vermelha.  A  etnia  Onei-
da  afirma  que  tal  mascote  ofende  as  nações  indígenas  de  
todo  o  país,  enquanto  que  o  time  Washington  argumenta  
que  esse  apelido  se  refere  a  memória  de  sua  fundação,  e  
que  exaltam  os  valores  de  bravura  do  time  de  futebol.  Des-
sa  forma,  fica  claro  que  a  linguagem  se  tornou  um  campo  
de  disputa  entre  a  tribo  Oneida  e  os responsáveis do time 
de futebol americano. 

 Os  três  eixos  apresentados  acima,  serão  costurados  
pelos  conceitos  construídos  pela  linguagem,  que  foram  am-
plamente  utilizados  na  realização  do  projeto  colonizador,  
justificando  o  domínio  dos  povos  que  se  reconheciam  como  
superiores,  sob  os  povos  identificados  como  inferiores.  É  
interessante  perceber  que  tais  conceitos  não  são  imutáveis,  
que  um  mes mo  indivíduo  pode  ser  classificado  de  maneira  
diferente  de  acordo  com  o  sistema  que  está  inserido.  Por  
isso,  o  presente  artigo  propõe  utilizar  ferramentas teóricas 
de diferentes autores que vão favorecer uma reflexão sobre o 
debate proposto. 

1.1 AS GRANDES NAVEGAÇÕES E O DISCUR-
SO DE SUPERIORIDADE BRANCA 

 Para  refletirmos  sobre  a  construção  dos  discursos  de  
branquitude  presentes  na  realidade  da  sociedade  america-
na  no  século  XXI,  precisamos  discutir  a  genealogia  destes  
conceitos  de  superioridade  racial,  que  condicionam  povos  
dominados  a  valores  constituídos  pelos  conquistadores.  Por  
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isso  é  necessário  fazer  um  estudo  sobre  como  essa  relação  
entre  as  duas  culturas  foi  sendo  forjada  ao  longo  da  his-
tória  no  continente  americano  e  resultou  numa  visão  de  
“dominação” ( QUIJANO, 2005)  entre europeus e nativos. 

 No  trabalho  de  observação  da  origem  destes  valores,  
é  preciso  se  debruçar  sobre  a  descoberta  do  novo  mundo,  
ocorrida  no  século  XV,  que  possibilitou  o  choque  entre  as  
culturas  europeias  e  ameríndias  no  continente  americano.  
Os  europeus,  motivados  pelas  premissas  econômicas  e  mer-
cantis,  olhavam  para  todas  as  possibilidades  da  descoberta,  
buscando  sempre  o  enriquecimento  rápido,  como  mostra  a  
descrição  feita  pelo  escrivão  da  esquadra  de  Cabral,  Pero  
Vaz  de  Caminha,  no  ano de 1500: 

Porém  um  deles  pôs  olho  no  colar  do  Capitão,  e  
começou  de  acenar  com  a  mão  para  a  terra  e  depois  
para  o  colar,  como  que  nos  dizendo  que  ali  havia  
ouro.  Também  olhou  para  um  castiçal  de  prata  e  
assim  mesmo  acenava  para  a  terra  e  novamente  
para  o  castiçal  como  se  lá  também  houvesse prata3.    

 No  trecho  acima,  Caminha  interpreta  que  a  sinaliza-
ção  feita  pelo  nativo  ao  colar  de  ouro  do  capitão  representa  
a  ideia  de  que  a  terra  recém  descoberta  é  possuidora  de  
ouro  e  prata  em  abundância,  porém  esta  é  uma  interpre-
tação  feita  pelo  português  em  relação  ao  gesto  do  índio.  O  
ato  de  comunicação  entre  o  nativo  e  o  europeu  foi  inter-
pretado  sobre  a  ótica  do  escrivão,  no  caso  de  portugueses  
e  de  outras  nações  europeias  ao  longo  do  século  XV,  foi  
orientada  pelo  interesse  mercantil  e na busca por riquezas. 

 A  construção  de  impérios  coloniais  na  América  foi  
pautada  na  constante  exploração  de  riquezas,  na  realização  
3 Trecho extraído da Carta de Pero Vaz de Caminha, documento disponível em: http://objdigital.
bn.br/Acervo_Digital/livros_eletronicos/carta.pd.
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de  um  molde  econômico  norteado  na  relação  entre  a  me-
trópole  e  a  colônia,  onde  a  colônia  tinha  papel  de  subservi-
ência  à  metrópole.  E  devido  a  isso,  as  colônias  precisavam  
atender  a  todas  as  demandas  comerciais  que  a  metrópole  
exigia,  constituindo  assim  um  sistema  econômico  explo-
ratório  com  o  objetivo  de  enriquecimento  das  potências  
marítimas,  onde  as  colônias  se  tornavam  o  local  de  prá-
ticas  de  exceção,  com  a  construção  de  valores  e  conceitos  
inimagináveis  de  serem  praticados em solo europeu. 

 Para  que essas  práticas  de exceção  fossem  viáveis,  
os  europeus  precisavam  constituir  uma  diferenciação  en-
tre  eles  e  os  povos  nativos,  criando  assim  uma  forma  de  
hierarquização  que  diferenciasse  os  dois  grupos  e  de  certa  
forma  justificasse  o  que  era  realizado  pelos  europeus  no  
continente  americano.  Outro  trecho  da  carta  de  Pero  Vaz  
de  Caminha  demonstra  a  diferença  entre  os  portugueses  e  
os  ameríndios,  reforçando  como  os  europeus  buscavam  se  
destacar  e  se  colocar  em  outro patamar frente aos nativos: 

O  Capitão,  quando  eles  vieram,  estava  sentado  em  
uma  cadeira,  bem  vestido,  com  um  colar  de  ouro  
mui  grande  ao  pescoço,  e  aos  pés  uma  alcatifa  por  
estrado.  Sancho  de  Tovar,  Simão  de  Miranda,  Nico-
lau  Coelho,  Aires  Correia,  e  nós  outros  que  aqui  na  
nau  com  ele  vamos,  sentados  no  chão,  pela  alcatifa.  
Acenderam-se  tochas.  Entraram.  Mas  não  fizeram  
sinal  de  cortesia, nem de falar ao Capitão nem a nin-
guém4.    

 Pero  Vaz  de  Caminha  acentua  em  seu  texto  que  os  
nativos  entraram  no  recinto  para  falar  com  o  capitão  da  
esquadra,  no  caso  Pedro  Álvares  Cabral,  e  os  nativos  aca-
baram  não  realizando  um  sinal  de  cortesia  ao  comandan-

4 Trecho extraído da Carta de Pero Vaz de Caminha, documento disponível em: http://objdigital.
bn.br/Acervo_Digital/livros_eletronicos/carta.pdf.
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te  português.  O  fato  destes  não  se  portarem  de  maneira  
educada  na  visão  dos  europeus, mostra que os nativos não 
teriam conhecimento de tal prática. 

 De  maneira  implícita,  o  escrivão  deixa  claro  que  é  
natural  para  os  portugueses  realizarem  um  ato  de  corte-
sia,  uma  convenção  social  e  linguística  da  cultura  europeia  
para  adentrar  um  recinto  e  se  comunicar  com  alguém  que  
é  visto  como  civilizado  pelos  europeus.  Mas  o  nativo  não  
realiza  tal  performance,  e  por  isso  deixa  o  entendimento  
que  não  é  conhecedor  de  tal  cultura  ou  prática,  ou  seja,  
para os portugueses esse indígena não é civilizado. 

 Esse  processo  de  desumanização  do  nativo  tem  um  
objetivo  bem  claro,  determinar  que  os  europeus  têm  legiti-
midade  em  dominar  os  territórios  descobertos  e  disciplinar  
os  corpos  dos  nativos.  Mas  para  argumentar  esse  domínio,  
é  necessário  determinar  que  estes  povos  são  selvagens.  Por  
isso,  o  fato  do  índio  não  partilhar  de  prática  vista  pelos  
europeus  como  civilizada,  é  o  primeiro  passo  para  a  coi-
sificação  do  nativo,  pois  a  “deslegitimação  de  certas  vidas  
é  iniciada  na  linguagem,  desenhando  uma  trajetória  de  
violência  simbólica  e  física  naturalizada  por  discursos  que  
desumanizam  certos  grupos”. (MELO; ROCHA, 2015, p. 101). 

 Será  nesta  terra  recém-descoberta,  vista  como  o  ha-
bitat  de  povos  selvagens,  que  os  estados  europeus  organi-
zaram  seus  domínios  coloniais.  A  construção  de  impérios  
coloniais  foi  a  principal  característica  deste  período  histó-
rico,  sendo  acompanhado  de  práticas  que  demonstravam  
uma  “soberania”  (MBEMBE,  2018)  por  parte  dos  europeus  
no  trato  com  as  populações  nativas  em  suas  colônias.  A  
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dominação  dos  corpos  ameríndios  foi  sendo  estruturada  
para  viabilizar  a  lucrativa  prática  mercantil no continente 
americano, tendo como consequência a introdução da escravi-
dão colonial. 

 Para  sustentar  a  realidade  escravocrata  em  suas  colô-
nias,  os  povos  europeus  constituíram  um  sistema  de  castas  
que  se  baseava  na  ideia  de  superioridade  racial  entre  os  
indivíduos  de  suas  colônias.  Essa  superioridade  racial  tinha  
como  norteador  o  indivíduo  branco  e  europeu,  que  se  co-
locava  como  o  topo da pirâmide social, respaldando assim sua 
atuação perante as outras civilizações e culturas. 

 Para  exemplificar  como  se  constituía  essa  realidade  
colonial  hierarquizada,  vamos  analisar  rapidamente  como  
se  configurava  a  colonização  espanhola  na  América.  Quan-
do  observamos  a  sociedade  colonial  espanhola,  percebemos  
que  sua  sociedade  tem  uma  clara  divisão  em  cinco  níveis:  
os  chapetones , os  criollos , os mestiços, os índios  e os negros 
trazidos da África. 

 O  grupo  dos  chapetones  eram  filhos  de  espanhóis  
nascidos  na  Espanha,  também  conhecidos  como  peninsu-
lares,  por  conta  da  sua  origem  ligada  à  península  ibérica.  
Eram  responsáveis  pela  administração  das  colônias  e  sua  
relação  com  a  metrópole  na  Europa,  e  estavam  no  topo  da  
sociedade  colonial.  Os  criollos  tinham  poder  nas  colônias,  
eram  grandes  proprietários  de  terras,  mas  nunca  poderiam  
ser  colocados  em  cargos  de  confiança  da  coroa  espanhola,  
pois  mesmo  sendo  filhos  de  europeus  e  de  etnia  branca  
como  os  chapetones,  não  estavam  no  mesmo  patamar  dos  
chapetones .  O  que  diferenciava  os  criollos  dos  chapetones  
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era  o  local  de  nascença,  pois  suas  características  físicas  
e  sua  descendência  era  a  mesma,  ambos  eram  filhos  de  
europeus.  Mas  para  estruturar  uma  organização  colonial  
coesa, a  coroa  espanhola necessitava  criar  ferramentas  que  
limitavam  de  maneira  racializada  o acesso a estruturas e fer-
ramentas dentro do aparato burocrático da colônia. 

 Os  demais  grupos,  mestiços,  índios  e  negros,  es-
tavam  apartados  de  direitos  na  sociedade  colonial  espa-
nhola,  trabalhando  tanto  para  os  chapetones  quanto  para  
os  criollos .  Dessa  forma  os  povos  não-europeus  estavam  
classificados  como  inferiores,  pois  além  de  não  serem  eu-
ropeus,  também  não  tinham  benefícios  por  não  possuírem  
uma  pureza  europeia,  como  no  caso  dos  mestiços.  Isso  
acabava  condicionando  uma  sociedade  classificada  em  cas-
tas  que  permitiu  um  rígido  controle  colonial  na  América,  
garantindo  assim  a  estruturação  de  ferramentas  de  exceção  
no  Novo  Mundo,  como  a  instituição  da  escravidão.  O  arti-
go  da  Professora  Maria  Elisa  Mäder  ajuda  a  reforçar  essa  
visão  sobre  a  classificação espanhola na América: 

Em 1810 ,  18  milhões  de  habitantes  viviam  nas  
Américas  sob  o  governo  da  Espanha.  Destes,  oito  
milhões  eram  indígenas  originários  do  Novo  Mundo;  
um  milhão  eram  negros  trazidos  da  África;  cin-
co  milhões  eram  mestiços;  e  a  minoria  de  quatro  
milhões  era  de  brancos,  tanto  espanhóis  peninsu-
lares,  os  chamados  chapetones,  como  crioulos,  isto  
é,  brancos  nascidos  nas  Américas.  Estes  últimos  viv-
iam  uma  contraditória  situação:  estavam  no  topo  da  
sociedade  colonial,  mas,  no  entanto,  desempenhavam  
um  papel  secundário  ante  os  espanhóis  peninsulares  
em  termos  de  privilégios,  acesso  à  riqueza,  aos  
monopólios,  à  administração  e  às  decisões  políticas.  
Além  disso,  sentiam-se  ameaçados  pelas  maiorias  
não-crioulas  de  índios,  negros e mestiços. (MADER, 
2008, p. 226-227). 

 Esta  classificação  racializada  e  hierarquizada  consti-
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tuiu  um  poder  que  foi  monopolizado  pelos  europeus  na  co-
lonização  da  América.  Este  poder  tem  suas  raízes  no  prin-
cípio  de  superioridade  do  europeu  frente  ao  outro,  num  
exercício  de  eurocentrismo  que  colocou  a  Europa  como  o  
centro  da  civilidade.  Com  base  neste  poder,  os  europeus  
instauraram  todas  as  práticas  exploratórias  e  mercantis  
sem  nenhum  limite  moral,  pois  como  eram,  na  sua  inter-
pretação,  os  únicos  civilizados,  poderiam  usar  de  qualquer  
artifício  para  explorar  os  territórios  coloniais.  Esse  poder  se  
tornou  biológico,  uma  classificação ligada a raça que não pode 
ser modificada, pois está ligada a sua origem, a sua nascença. 

 A  partir  dos  conceitos  raciais,  a  estrutura  da  so-
ciedade  colonial  vai  permitir  excessos,  se  aproximando  do  
conceito  de  biopoder  (MBEMBE,  2018)  cunhado  por  Michel  
Foucault,  de  que  a  sociedade  define  quais  indivíduos  de-
vem  morrer  ou  viver.  Achille  Mbembe  em  seu  ensaio  Ne-
cropolítica  (MBEMBE,  2018)  argumenta  que  o  conceito  de  
biopoder  entendido  por  Michel  Foucault, pode ser também 
observado na estruturação colonial presente no século XVI. 

 Afinal,  a  montagem  do  sistema  escravocrata  exempli-
fica  quais  indivíduos  são  desprovidos  de  direitos  na  socie-
dade  colonial,  e  por  isso  estão  sujeitos  a  uma  gama  infinita  
de  atrocidades  que  forem  cometidas  por  seus  captores,  até  
mesmo  com  a  morte  deste  escravo.  Na  América  colonial,  
o  escravo  se  torna  uma  propriedade,  perde  sua  individua-
lidade  e  acaba  sendo  coisificado,  o  que  garante  a  sua  de-
sumanização  e  favorece  as  diversas  práticas  de  dominação  
e  tortura  que  são  realizadas  neste  sistema. 

Esse  poder  sobre  a  vida  do  outro  assume  a  forma  
de  comércio:  a  humanidade  de  uma  pessoa  é  dis-
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solvida  até  o  ponto  em  que  se  torna  possível  dizer  
que  a  vida  do  escravo  é  propriedade  de  seu  dom-
inador.  Dado  que  a  vida  do  escravo  é  como  uma  
“coisa”  possuída  por  outra  pessoa,  sua existência é a 
figura perfeita de uma sombra personificada. (MBEM-
BE, 2018, p. 132) 

 O  escravo  se  torna  um  objeto,  uma  propriedade  da  
estrutura  colonial  que  é  passível  de  venda,  se  tornando  
um  produto  extremamente  importante  da  estrutura  mer-
cantil  atlântica,  por  ser  a  principal  engrenagem  do  mundo  
colonial  na  América.  Os  negros  e  índios  serão  os  braços  
da  estrutura  colonial,  atuando  nos  latifúndios  dos  grandes  
proprietários  de  terras  e  na  exploração  de  metais  preciosos.  
Por  isso  a  racialização  deste  mundo  é  tão  significativa,  pois  
os  europeus  precisam  da  argumentação  de  superioridade 
para justificar todo o sistema colonial vigente. 

 Esse  sistema  precisa  estar  em  constante  estado  de  
tensão,  num  estado  de  sítio  que  os  europeus  possam  legi-
timar  suas  atrocidades  pelo  sucesso  da  estrutura  colonial.  
Como  Mbembe  ressalta,  “a  guerra  colonial  não  está  sujeita  
a  normas  legais  e  institucionais”  (MBEMBE,  2018),  deixan-
do  implícito  que  a estrutura  de  dominação  europeia  está  
apta  a  utilizar  constantemente  de  ferramentas  que  seriam 
vistas como incabíveis no continente europeu. 

 Com  isso,  os  estados  modernos  europeus  criaram  as  
ferramentas  necessárias  para  instaurar  um  sistema  colonial  
que  atendesse  os  seus  interesses  mercantis  a  qualquer  cus-
to.  Não  podemos  ignorar  o  fato  que  o  sistema  escravocrata  
foi  instaurado  com  o  objetivo  de  atender  as  premissas  do  
capitalismo  global,  que  se  consolidava  naquele  momento  
da  montagem  do  sistema  colonial  Atlântico  que  foi  inicia-
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do  com  as  grandes  navegações.  Por  isso,  tal  sistema  foi  
extremamente  importante  na  consolidação  econômica  das  
potências  europeias,  que  exerceram  domínio  sobre  outras  
nações  até  meados do século XIX, vistas como inferiores. 

Na  medida  em  que  aquela  estrutura  de  controle  
do  trabalho,  de  recursos  e  de  produtos  consistia  
na  articulação  conjunta  de  todas  as  respectivas  for-
mas  historicamente  conhecidas,  estabelecia-se,  pela  
primeira  vez  na  história  conhecida,  um  padrão  glob-
al  de  controle  do  trabalho, de seus recursos e de seus 
produtos. (QUIJANO, 2005, p. 118)
 

1.2 A FORMAÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA NO SÉCULO XIX. 

 Os  Estados  Unidos  da  América  possuem  uma  tra-
jetória  que  deve  ser  observada  com  mais  atenção  que  os  
outros  casos  do  continente  americano,  porque  as  relações  
entre  colonos  e  nativos  se  constituíram de maneira diversa 
do que em outros territórios coloniais presentes na América. 

 As  treze  colônias  britânicas  foram  fundadas  por  re-
fugiados  das  guerras  religiosas5 na  Inglaterra,  ao  longo  do  
século  XVI  e  XVII.  Por  isso,  o  processo  de  colonização  des-
tes  territórios  foi  realizado  com  certa  autonomia,  diferente  
do  caso  português  e  espanhol  na  América  que  tiveram  uma  
atuação  extremamente centralizadora de suas respectivas co-
roas. 

 Os  colonos  constituíram  na  região  dois  tipos  de  mo-
delos  coloniais,  nas  colônias  do  norte  e  na  região  central,  
a  sociedade  se  constituiu  reproduzindo  a  forma  de  vida  
existente  na  Inglaterra,  constituindo  uma  prática  ligada  a  

5 A guerra entre anglicanos e puritanos, causaram o êxodo de diversos puritanos que decidiram 
fugir dos problemas na Europa, para tentarem uma nova vida no Novo Mundo.
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produção  de  bens  manufaturados  e  uma  atividade  agrícola  
ligada  à subsistência.   Nas  colônias  sulistas,  o  modelo  ins-
taurado  foi  o plantation6,   com  larga  introdução  de  trabalho  
escravo  de  origem  negra  e  africana,  se  assemelhando  ao  
modelo  exploratório  presente  em  outras regiões do continen-
te americano. 

Com  uma  extensão  territorial  pequena  em  compara-
ção  com  outras  colonizações  europeias  no  continente,  os  
colonos  americanos  tinham  uma  relação  comercial  com  os  
nativos.  As  tribos  eram  conhecidas  como  nações,  que  se  re-
lacionavam  constantemente  com  os  colonos  das  treze  colô-
nias,  e  por  isso  não  eram  vistos  como  um  empecilho  para  
o  projeto  colonizador  de  ocupação  territorial  da  região.  As  
tribos  indígenas,  inclusive,  fizeram  parte  de  “alianças  mi-
litares  entre  colonialistas  ingleses  e  franceses”  (QUIJANO,  
2005),  o  que  demonstra  o  tipo  de  relação  que  existia  entre  
os  colonos  e  os  índios naquele momento. 

Com  a  Revolução  Americana  e  a  construção  de  um  
novo  estado-nação  na  América  esta  relação  pacífica  entre  
americanos  e  índios  se  dissipou.  Como  visto  anteriormente,  
as  tribos  eram  conhecidas  como  nações  e  seus  territórios  
passaram  a  ser  ambicionados  pelos  americanos,  que  deci-
diram  ampliar  os domínios territoriais no continente ameri-
cano. 

No  século  XIX,  o  processo  de  enfrentamento  en-
tre  americanos  e  nativos  irá  alcançar  o  seu  auge,  com  a  
proposta  do  governo  americano  de  conquistar,  ocupar  e  
colonizar  as  terras  no  Oeste  dos  Estados  Unidos.  Sob  a  
6 Também conhecido por ser uma produção extensiva de bens agrícolas, este modelo foi 
amplamente utilizado no caso português, espanhol e nas colônias britânicas do sul, utilizando como 
mão de obra a escravidão e atendendo os interesses mercantis metropolitanos.
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argumentação  de  que  Deus  amparava  o  processo  expansio-
nista,  os  cidadãos  americanos  trataram  os  indígenas  como  
inimigos  do  progresso  civilizatório.  A  ideologia  do  Destino  
Manifesto  irá  guiar  esse  processo  expansionista,  colocando  
o  nativo  como  empecilho  para  o  avanço  e  o  futuro  da  ci-
vilização americana. 

Pintura de John Gast, de 1872, intitulada como “ Progresso Americano” 
disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Progresso_Americano#/me-

dia/Ficheiro:American_Progress_(John_Gast_painting).jpg 

A  imagem  acima  é  uma  reprodução  da  pintura  de  
John  Gast,  de  1872,  que  tem  como  temática  a  marcha  para  
o  oeste.  Esta  pintura  intitulada  como  “Progresso  Ameri-
cano”  é  a  obra  mais  famosa  para  representar  o  discurso  
civilizatório  dos  americanos  no  século  XIX.  Analisando  a  
imagem,  impregnada  de  discursos,  adentramos  “nas  cama-
das  enunciativas  da  realidade  que  está  representada  a  fim  
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de  compreender  o  contexto  em  que  está  inserida,  sabendo  
que  da  forma  como  está  posta  visa  uma  finalidade,  um  pú-
blico,  tem  uma  intencionalidade  comunicacional”( ALMEIDA, 
2022 ,  p.  36)  e  podemos  perceber  que  no  lado  direito  da  
pintura  está  a  parte  mais  clara  representando  o  progresso,  
com  os  americanos  construindo  ferrovias  e  o  telégrafo  sen-
do  expandido.  A  mulher  endumentada  com  manto  branco,  
central  na  figura,  representa  a  vontade  de  Deus  que  con-
duz  os  homens  para  a  realização deste progresso, indicando 
o caminho. 

 Na  parte  escura  da  imagem,  identificamos  os  índios  
como  os  elementos  que  resistem  a  esse  processo  civiliza-
tório.  A  pintura  mostra  os  nativos  com  a  companhia  de  
animais  selvagens,  mostrando  que  tal  parte  da  representa-
ção  é  ausente  de  civilidade  e  progresso.  No  caso,  os  grupos  
indígenas  estão  sendo identificados como selvagens, e por isso 
devem ser colonizados pela atuação do homem branco. 

 Para  facilitar  essa  identificação  do  nativo  como  sel-
vagem,  os  americanos  tinham  que  classificar  estes  nativos  
assim  como  os  europeus  fizeram  com  os  nativos  quando  
chegaram  na  América  espanhola  e  portuguesa.  Para  isso,  
era  necessário  desumanizar  a  figura  do  indígena,  subju-
gando  o  nativo  ao  americano,  que  é  branco  e  civilizado,  e  
conotando  que  sua  etnia  é  desprovida  de  qualquer  humani-
dade.  Por  isso,  os  americanos  precisaram  criar  um  sistema  
dual,  identificado  os  civilizados,  os  cara-pálida7 (Palefaces),   
e  os  selvagens,  os  peles-vermelhas  (Redskins),   reiterando  
assim  que  os  americanos  eram  do  grupo  dos  civilizados  e  
7 De acordo com o Dicionário do Google pessoa de pele branca, supostamente na designação 
dos índios norte-americanos que enxergam o homem branco como cara-pálida, ou seja, diferente do 
indígena. [Designação popularizada nos livros e filmes de faroeste.].
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que  tinham  o  direito  de  exercer  o  biopoder  sobre  as  po-
pulações  vistas  como  selvagens.  O  termo  Redskin  remonta  
a  colonização  britânica  feita  no  século  XVI  e  XVII,  mas  só  
obteve  força  no  século  XIX,  quando  os  choques  entre  ame-
ricanos  e  nativos  ganharam força. 

The  term  Redskin  has  despicable  origins  in  the  days  
of  bounty  hunting  in  the  1600s  and  1700s.  Bounties  
under  a  dollar  were  paid  for  Indian  children,  wom-
en,  and  men,  dead  or  alive.  For  ease  of  commerce,  
few  live  Indians  were  delivered  to  the  Market-place,  
and  trade  in  dead  bodies  flourished.  [...]  In  the  
1800s,  trade  in  dead  Indians  became  more  refined  
and  “scientific,”  as  soldiers  collected  heads  for  the  
U.S.  Army  Surgeon  General’s  “Indian  Crania  Study”.  
The  Army  and  Smithsonian  Museums  advertised  
and  paid  for  whole  Indians  and  parts  of  Indians  for  
study,  and  their  extensive  collections  exist  today  in  
prominent  museum  and  private collections in Ameri-
ca and Europe. (HARJO; KING, 2001, p. 190) 

 Essa  classificação  do  índio  como  Redskin  facilita  a  
sua  coisificação,  tornando-o  um  alvo  de  práticas  desumanas  
no  contexto  de  colonização  do  oeste  americano.  Sendo  ta-
xado  como  um  elemento  selvagem,  o  nativo  vai  ser  expulso  
de  suas  terras,  pois  os  americanos  precisam  levar  o  pro-
gresso  de  acordo  com  os  princípios  estabelecidos  no  Desti-
no  Manifesto.  Novamente  o  interesse  capitalista  norteia  as  
práticas  predatórias  entre  dominantes  e  dominados,  pois  
com  o  processo  expansionista  americano  e  o  interesse  em  
obter  mais  riquezas  e  terras,  os  americanos  evidenciavam  
que  os  índios  não  podiam  continuar  mantendo  extensas  
faixas  territoriais.  Como  Quijano  afirma,  “ A  colonialidade  
do  novo  padrão  de  poder  não  foi  anulada,  no  entanto,  já  
que  negros  e  índios  não  podiam  ter  lugar,  em  absoluto,  
no  controle  dos  recursos  de  produção,” ( QUIJANO, 2005 ,  
p. 132) ,  ou  seja,  mesmo  após  séculos  das  grandes  navega-
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ções,  as  estruturas  de  biopoder  precisaram  se  reinventar,  
adotando  novas  nomenclaturas,  para  a  manutenção  de  prá-
ticas  que  garantissem  aos  dominantes  uma  relação de poder 
sobre os dominados. 

1.3  AGE  OF  EMPIRES  III:  THE  WAR  CHIEFS,  
ANALISANDO  A  PRESENÇA  DA  NECROPO-
LÍTICA  E  OS  DISCURSOS  DE  PERFORMA-
TIVIDADE NO JOGO ELETRÔNICO. 

 A  série  de  jogos  Age  of  Empires  representa  através  
de  personagens  diversas  civilizações.  Dispõe  aos  jogadores  
a  partir  da  temática  histórica  a  possibilidade  de  conhece-
rem  parte  da  trajetória  desses  povos.  Nos  primeiros  jogos  
da  série,  os  desenvolvedores  do  game  tiveram  preocupação  
em  apresentar  os  povos  considerados  protagonistas  para  a  
humanidade,  de  acordo  com  a  narrativa  histórica  eurocên-
trica9,  trazendo  assim  povos  da  antiguidade  como  berço  
da  civilização  conhecida  e  também  os  povos  europeus  do  
mundo  medieval e moderno. 

 No  ano  de 2005 ,  uma  nova  versão  do  game ,  Age  of  
Empires  III ,  foi  lançada  dando  uma  ênfase  maior  na  atu-
ação  europeia  durante  as  grandes  navegações  e  o  contato  
entre  os  povos  europeus  e  os  povos  ameríndios.  O  game  
apresenta  ao  jogador  várias  práticas  do  período  colonial  
atlântico,  como  as  práticas  econômicas  coloniais  e  a  relação  
entre  metrópole  e  colônia.  No  ano  seguinte,  a  expansão  
de  Age  of  Empires:  The  War  Chiefs  oportunizou  uma  nova  
visão  sobre  os  povos  nativos  do  continente  americano.  As  
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civilizações  indígenas  foram  inseridas na posição de protago-
nistas durante essa expansão. 

  Tela de carregamento da expansão  The War Chiefs. 

 Uma  mudança  significativa  nessa  expansão,  que  re-
afirma  essa  importância  no  game,  são  as  novas  constru-
ções  que  foram  adicionadas  ao  jogo,  com  a  introdução  
das  civilizações  ameríndias.  Todas  as  populações  indígenas  
receberam  no  game  a  construção  conhecida  como  Fire  Pit 
( Fogueira),  uma  tecnologia exclusiva destas civilizações que 
propiciam bônus e efeitos exclusivos a esses povos. 
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Fogueira na Missão  Little Big Horn do jogo  Age of  Empires III: The War Chiefs. 

Essa  novidade  no  jogo  mostra  que  a  expansão  do  
game  teve  a  preocupação  de  apresentar  características  pre-
sentes  nas  sociedades  nativas  do  território  americano,  dan-
do  um  novo  grau  de  experiência  ao  jogador  da  série  Age  
of  Empires .  Na  época  do  lançamento  da  expansão,  diversas  
análises  de  games  evidenciaram  essa  novidade  trazida  pelos  
produtos  do  jogo,  como  mostra  a  análise  abaixo: 

A  ideia  de  Warchiefs  é  implantar  em  Age  of  Em-
pires  III  a  possibilidade  de  jogar  com  civilizações  
nativas.  Já  não  era  sem  tempo,  afinal,  um  jogo  foca-
do  no  período  de  colonização  da  América  já  deveria  
contar  com  essa  possibilidade  desde  o  primeiro  mo-
mento.  Antes,  a  presença  dos  nativos  era  reduzida  
a  pequenas  e  dóceis  vilas  nos  mapas,  onde  as  civ-
ilizações  europeias  poderiam  construir  uma  feitoria  
e  aproveitar  dos  benefícios  fornecidos  pelos  índios  
locais.  Mas  finalmente  chegou  a  hora  da  resistência  
nativo-americana:  agora  é  possível  jogar  com  os  
astecas,  os  Iroqueses  e  os  Sioux,  povos  que  antes  
existiam  apenas  como  coadjuvantes  em  vilas  nati-
vas.  Essas  ainda  existem,  mas  desta  vez  as  nações  
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indígenas  podem  forjar  alianças  e  tentar  combater  
a  invasão  europeia  com  todos  seus  recursos.  Três  
civilizações  ainda  é pouco, mas é alguma coisa.8  

 Porém,  devemos  ter  ciência  que  o  fato  de  todas  as  
nações  indígenas  do  jogo  terem  a  opção  de  construir  o  
Fire  Pit,  pode  ser  visto  como  reflexo  da  visão  dos  produ-
tores  do  game  que  enxergam  todas  essas  etnias  como  algo  
singular.  O  que  questionamos  é  se  realmente  todas  essas  
nações  indígenas  partilham  da  prática  da  dança  no  entorno  
da  fogueira,  ou  se  a  visão  que  os  produtores  do  game  tem  
sobre  as  populações  indígenas  não  acabou  simplificando  
suas  características  culturais.  Por  isso,  deve  haver  o  cuida-
do  na  leitura  deste  tipo  de  fonte,  já  que  na  sua  produção,  
podemos  esbarrar  com  as  impressões  dos  seus  criadores,  o  
que  pode  refletir  suas  crenças  e  até  mesmo  posicionamen-
tos  preconceituosos. 

 A  expansão  The  War  Chiefs  traz  uma  série  de  missões  
que  contam  a  história  da  família  Black  e  seus  integrantes,  
que  na  narrativa  ficcional  do  jogo  são  descendentes  de  
tribos  indígenas  no  território  dos  Estados  Unidos.  A  aná-
lise  desta  fonte  irá  se  concentrar  na  trajetória  de  Chayton  
Black,  o  último  membro  da  família  que  aparece  no  jogo,  
e  que  possui  características  fenotípicas  que  o  identificam  
como integrante das etnias indígenas Sioux e Iroqueses. 

 Devido  às  características  fenotípicas  presentes  em  
Chayton,  duas  situações  ocorrem  junto  do  protagonista  ao  
longo  da  campanha.  A  primeira  situação  que  o  protago-
nista  passa  é  de  ter  que  explicar  às  populações  brancas  a  
8 Trecho da análise do jogo "Age of Empires III: The WarChiefs" para PC escrito por Outer Space 
em 2009 disponível em: https://www.gamevicio.com/analises/outer-space/age-of-empires-iii-the-
warchiefs-para-pc/.
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sua  origem  étnica,  numa  referência  de  que  faz  parte  do  
mundo  civilizado,  mas  que  tem  suas  ligações  sanguíneas  
com  o  mundo,  visto  pelos  americanos,  como  selvagem.  Em  
diversos  momentos  do  jogo  isso  é  apresentado,  o  que  cau-
sa  incômodo  ao  personagem,  como  podemos  observar  no 
diálogo apresentado abaixo. 

Cena 1 – Chayton chega ao Forte e conhece Billy Holme 

Billy Holme: So you’re Indian? 
Chayton: My great-grandmother was Iroquois, and...my father was Lakota 
Sioux. 
Billy  Holme:  Don’t  matter  to  me  what  you  are,  but  you  might  want  
to  keep  that  to  yourself.  The  Sioux,  they ain’t too popular around here. 

 
O  diálogo  mostra  que  Chayton  tem  que  explicar  suas  

origens,  que  na  lógica  cultural  e  linguística  dos  Estados  
Unidos  do  século  XIX  os  traços  fenótipos  de  Chayton  Black  
são  traços  de  grupos  indígenas.  O  protagonista  até  explica  
como  tem  essas  características,  apresentando  as  suas  des-
cendências  para  Billy  Holme.  Billy  responde  a  Chayton  que  
é  melhor  guardar  essa  informação  com  ele,  pois  os  nativos  
não  são  muito  populares  naquela  região.  A  resposta  de  
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Billy  reflete  o  entendimento  que  os  índios  ou  os  peles-ver-
melhas  não  são  bem  vistos,  pois  são  considerados  inimigos  
no  velho  oeste.  A  construção  textual  enunciada  pelos  dois  
personagens,  representa  uma  característica  implícita  deste  
mundo  americano  no  século  XIX,  e  ela  só  ganha  sentido  
devido  ao  local  e  a  época  em  que ela está sendo anunciada 
e repetida. 

 Na  fala,  a  linguagem  e  o  corpo  se  tornam  insepará-
veis,  e  junto  de  um  contexto  ritualístico  social,  fazem  parte  
de  uma  construção  de  indivíduo,  do  eu,  que  se  relaciona  
com  os  demais,  e  a  isso  vai  sedimentando  a  construção  
de  sua  identidade.  Os  grupos  sociais  que  possuem  signos  
“similares”  que  os  aproximam,  como  no  caso  dos  nativos  
vistos  como  peles-vermelhas,  acabam  sendo  reduzidos  por  
visões  convencionadas  na  sociedade  americana  do  século  
XIX.  É  por  isso  que  Billy  Holme  questiona  Chayton  sobre  
sua  descendência,  pois  o  personagem  percebe  caracterís-
ticas  reconhecíveis  no  corpo  do  protagonista, onde mesmo 
sem emitir sons, ele está falando e atuando. 

 No  artigo  de  Joana  Plaza  Pinto,  Performatividade  Ra-
dical:  Ato  de  fala  ou  ato  de  corpo?,   a  autora  deixa  claro  
que  não  se  pode  negar  os  símbolos  que  o  corpo  emana,  
pois  o  entendimento  sobre  a  linguagem  não  pode  ser  fruto  
de  uma  análise  estritamente  linguística  ou  sonora,  e  que  
a  própria  ideia  de  fala  está  sendo  realizada  no  momento  
que  adentramos  um  espaço,  quando  o  indivíduo  se  insere  
em  uma  nova  realidade,  e  isso  “impede  a  redução  da  aná-
lise  do ato  de  fala  à  análise  das  convenções  linguísticas” ( 
PINTO, 2002 ,  p.  107).  Por  isso  que  Chayton  é  questionado  
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sobre  sua  etnia  quando  adentra  o  Forte  Laramie,  pois  seu  
corpo  emana  um  símbolo  que  na  visão  dos  homens  bran-
cos  do  local  isso significa que Chayton Black é um índio, e por 
isso deve ser observado com muita cautela. 

Cena 2 – Chayton questiona Billy por ter invadido as terras dos índios. 

Chayton: You want to tell me why, Billy? 
Billy Holme: You know why. You saw the mines.It’s the claim of a lifetime. I 
would have been rich.  Chayton:  The  lands  belongs  to  the  Sioux.  If  it  had  
belonged  to  the  settlers,  would  you  have  killed  them too? 
Billy Holme: Their blood’s have the same color. It’s gold that’s matter, kid. 
Only gold. 
Chayton: You going back with me. 
Billy Holme: Nothing i say is going to stop Custer from butchering your 
Sioux friends. 
Chayton: You have to try. 
Billy Holme: No, Kid. I really don’t. 
Após o diálogo, os dois personagens duelam e Billy acaba sendo morto. 

 
A  cena  acima  introduz  uma  nova  tensão  na  narrativa  

do  game,  a  corrida  do  ouro  nos  Estados  Unidos  e  os  seus  
efeitos  para  as  populações  nativas  que  ocupavam  o  oeste  
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americano.  Chayton  Black  questiona  Billy  pela  sua  forma  
de  atuação,  pois  mesmo  Billy  sabendo  que  as  terras  eram  
da  nação  nativa  Sioux,  ele  iniciou  os  ataques  contra  os  
índios,  causando  conflitos  entre  brancos  e  indígenas.  Mas  
a  resposta  de  Billy  deixa  claro  um  ponto  interessante  da  
narrativa,  seus  ataques  poderiam  ter  sido  contra  qualquer  
etnia,  branco  ou  índio,  pois  o  “sangue  deles  tem  a  mesma  
cor”  e  isso  não  o  impediria  de atacar já que se tratava de 
ouro, e como ele afirma “somente o ouro importa”. 

 Essa  forma  de  valorizar  a  riqueza  em  detrimento  de  
vidas  humanas,  que  podem  ser  descartadas  desde  que  se  
atenda  aos  interesses  econômicos,  se  aproxima  do  concei-
to  de  necropolítica  apresentado  por Achille Mbembe em seu 
ensaio de 2018. 

A  “ocupação  colonial”  em  si  era  uma  questão  de  
apreensão,  demarcação  e  afirmação  do  controle  físi-
co  e  geográfico  –  inscrever  sobre  o  terreno  um  
novo  conjunto  de  relações  sociais  e  espaciais.  Pro-
dução  de  fronteiras  e  hierarquias,  zonas  e  enclaves;  
a  subversão  dos  regimes  de  propriedade  existentes;  
a  classificação  das  pessoas  de  acordo  com  diferentes  
categorias;  extração  de  recursos,  e  finalmente  uma  
ampla  reserva  de  imaginários  culturais.  (MBEMBE, 
2018 , p. 135) 

 É  óbvio  que  devemos  observar  que  como  as  terras  
em  disputa  são  dos  nativos  Sioux,  o  argumento  de  sua  
expulsão  é  facilitado  pelo  antagonismo  entre  cara-pálida  e  
pele-vermelha,  já  que  os  nativos  eram  vistos  como  empeci-
lho  para  o  progresso  civilizatório.  O  exercício  do  biopoder  
em  pleno  século  XIX  nos  Estados  Unidos  dá  argumento  
para  a expulsão  de  qualquer  nativo  que  esteja  atrapalhando  
o  avanço  americano.  Entretanto,  devemos  também  perceber  
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que  no  texto  enunciado  por  Billy  Holme,  mesmo  se  fossem  
colonos  os  ocupantes  das  terras,  Billy  também  teria  tomado  
a  mesma  atitude  de  expulsá-los da região. 

 

 

 

A  segunda  situação  é  de  como  Chayton  se  relaciona  
com  o  mundo  indígena,  e  a  forma  como  ele  se  reconhece  
neste  mundo.  Essa  abordagem  da  narrativa  levanta  ques-
tionamentos  sobre  como  o  protagonista  irá  se  portar,  se  
distanciando  ou  não  deste  mundo  indígena.  Ao  longo  da  
narrativa,  Chayton  utiliza-se  de  vestes  que  o  colocam,  de  
acordo  com  a  visão  da  sociedade  do  século  XIX,  no  mundo  
civilizado,  e  a  forma  como  este  se  comporta  o  conduz  para  
perceber  seu  espaço  no  mundo  branco como apresentado na 
cena 1. 

 Antes  Chayton  usava  de  vestes  e  de  postura  vista  
como  de  um  homem  civilizado,  para  evitar  qualquer  re-
presália,  escondendo  suas  origens  indígenas  e  evitando  as-

Cena 2 – Chayton questiona as 
ações de Billy Holme

Cena 1 – Chayton chega ao Forte 
Laramie
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sim  possíveis  problemas  que  poderiam  ocorrer  com  ele.  O  
protagonista  vivenciava  assim  um  limbo  significativo,  pois  
tenta  se  afirmar  com  seu  sobrenome  “civilizado”,  mas  sua  
pele  e  suas  características  físicas  o  delimitam  para  outro 
campo, outra realidade. 

 Essa  situação  de  limbo  é  retratada  no  artigo  de  
Borba  (2014),  em  seu  artigo  A  linguagem  importa?  Sobre  
performance,  performatividade  e  peregrinações  conceituais,  
onde  é  relatada  a  experiência  de  Joan  Rivière  quando  esta  
ministrou  a  conferência  Womanliness  as  a  masquerade  no  
ano  de  1929,  com  uma  audiência  masculina  da  Sociedade  
Psicanalítica  Britânica.  Como  Borba  (2014)  sinaliza,  essas  
mulheres  vivem  atuando  em  espaços  que  para  a  sociedade  
do  início  do  século  XX  não  seria  relegado  a  elas,  o  ato  de  
falar  em  público  é  algo  ligado  a  figura  masculina  e  por  
isso  essas  mulheres  estariam  invadindo tal espaço. 

A  transgressão  do  espaço  até  então  reservado  so-
mente  aos  homens  gera  na  mulher  intermediária  a  
necessidade  compulsiva  de  teatralizar  (i.e.  performar)  
hiperbolicamente  a  feminilidade  heterossexual,  fun-
cionando,  assim,  como  uma  máscara  que  a  protege  
das  retaliações  por  ter  se  apoderado  de  um  espaço  
de  poder,  por  falar  em  público.  A  linguagem ( falar  
em  público  e/ou  monitorar  sua  forma  de  falar)  é  
um  elemento  central  nessa  discussão:  a  máscara  é,  
em  parte,  confeccionada  na/pela linguagem. (BORBA, 
2014, p. 454) 

 Se  trocarmos  a  figura  da  mulher  no  século  XX  que  
adentra  o  espaço  dos  homens,  pela  figura  do  índio  no  
velho  oeste  americano  no  século  XIX  que  busca  uma  atu-
ação  de  civilizado,  entenderemos  como  opera  a  iniciativa  
de  Chayton  em  buscar  ser  reconhecido  nesse  mundo  como  
um  indivíduo  civilizado.  Ele  quer  evitar  qualquer  retaliação 
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possível  por  sua origem,  e  por  isso  adota  o  uso  de  uma  
máscara. 

 Entretanto,  quando  olhamos  a  cena  2  reparamos  que  
Chayton  já  está  utilizando  vestes  diferentes,  se  comparado  
com  suas  vestes  na  cena  1.  Enquanto  conversa  com  Billy  
Holme  e  questiona  os  ataques  às  terras  indígenas,  Chayton  
adota  uma  série  de  elementos  culturais  das  tribos  nativas  
para  afirmar  qual  posicionamento  está  tomando  sobre  sua  
identidade.  Com  o  uso  destas  vestes,  o  corpo  do  protago-
nista  está  repetindo  e  reafirmando  um  discurso  de  que  ele  
realmente  é  da  etnia  indígena,  e  isso  fica  claro  na  maneira  
como  ele  se  veste  e  se  porta,  naquela  realidade  do  velho  
oeste,  assumindo  assim  uma postura performativa de que ele 
é parte integrante do mundo indígena. 

 Borba  (2014)  apresenta  uma  contribuição  da  sociolo-
gia  goffmaniana,  que  sustenta  essa  postura  do  indivíduo  de  
buscar  uma  identidade  pela  forma  como  ele  se  apresenta,  
num  discurso  que  está  imbricado  de  constante  repetição  
de  atos  e  de  fala,  pois  “nossa  imagem  pública ( i.e.  face)  
é  projetada  e  negociada  a  partir  da  utilização  de  determi-
nados  recursos ( corpo,  roupas,  entonação,  gestos,  palavras,  
etc.)”. ( BORBA, 2014 ,  p.  455).  Ou  seja,  a  partir  do  mo-
mento  que  Chayton  está  usando  em  seu  corpo  uma  série  
de  adornos,  vestes  e  tinturas  da  cultura  indígena,  ele  está  
buscando  se  afirmar  como  representante da etnia nativa que 
é descendente. 
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 Cena 3 – Chayton tenta falar com o general Custer 
para evitar uma guerra com os índios. 

 
Custer: Major, pursue the Indians and bring them to battle. We’ll support 
you with the whole  command once you engage. 
Chayton: General Custer, sir.... 
Custer: Where is Sheriff Holme, Black? 
Chayton: Holme is dead. 
Custer: Then we ride. We won’t meet much resistance. 
Chayton: Sir, if you’d just meet with Sitting Bull and Crazy Horse..... 
Custer: The time for talking is over, Mr. Black. The Indians are ready to fi-
ght, and so am i. 
Custer: Are you White, or Indian? You can’t sit on the fence any longer.
Chayton: You’re right. I can’t. Goodbye, sir. 

Essa  repetição  constante  de  Chayton,  se  posicionando  
como  um  indivíduo  que  está  conectado  a  este  mundo  in-
dígena,  chega  ao  ápice  de  tensão  na  imagem  acima.  Após  
a  morte  de  Billy  Holme,  Chayton  não  tem  nenhuma  teste-
munha  dos  crimes  cometidos  por  Billy,  que  causou  os  pro-
blemas  com  os  índios  por  conta  do  interesse  em  explorar  
o  ouro  da  região.  Então,  Chayton  tenta  convencer  o  gene-
ral  Custer9,  que  as  tribos  indígenas  da  região  não  querem  
9 Outro detalhe interessante da série é colocar personagens que existiram na história. O general 
George Armstrong Custer foi o comandante do 7º regimento de cavalaria do exército americano, se 
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guerra,  e  que  se  possível  o  protagonista  propõe  levar  o  ge-
neral  para  negociar  com  as lideranças  indígenas.  Entretanto,  
o  general  Custer  se  recusa  e  questiona  Chayton  qual  lado  
o  protagonista  irá  se  posicionar,  pois  como  Custer  afirma,  
“você  não  pode  mais  ficar  em  cima  do  muro”,  ou  seja,  tem  
que  escolher  um  lado.  E  na  conclusão  do  diálogo,  Chayton 

 A  pergunta  feita  por  Custer  leva  Chayton  a  realizar  
uma  escolha  entre  qual  lado  o  protagonista  se  reconhece,  
como  indígena  ou  como  um  dos  colonos.  Com  a  trajetória  
feita  por  Black  em  outros  eventos  do  game ,  essa  decisão  
já  havia  sido  realizada  em  missões  anteriores  do  jogo,  
quando  este  assume  um  papel  de  se  apresentar  com  ves-
tes  e  traços  indígenas.  Chayton  já  estava  identificado  como  
indígena,  e  já  era  reconhecido  como  tal  naquela  realidade  
cultural  do  oeste  americano,  mas  ele  ainda  tentava  usar  
de  sua  ligação  com  o  mundo  civilizado,  seu  sobrenome  e  
sua  história  familiar,  para  tentar  evitar  um  massacre  entre  
ambos  os  lados.  Essa  indefinição  identitária,  que  foi  sen-
do  apresentada  ao  longo  de  toda  a  narrativa  de  Chayton  
Black,  é  resultado  das  relações  sociais  construídas  ao  longo  
de  sua  trajetória,  o  que  impossibilita  uma  “afirmação  defi-
nitiva  a  respeito  de  uma  identidade” ( PINTO, 2002 ,  p.  109)  
e  que  reforça  a  ideia  de  que  o  processo  de  construção  de  
identidade  de  um  indivíduo  só  pode  ser  realizada,  quando  
este  se  constitui  num  processo,  “ou  seja,  não  existe  senão  
na  prática  e  na  história  de  sua  própria  exibição  –  e  é  por  
isso  mesmo  sempre ,   múltipla,  fragmentada  e  repetível”.        
tornando um dos principais comandantes nas guerras indígenas no oeste americano. Sua trajetória de 
destruição das tribos indígenas acabou quando foi derrotado por uma coalização de tribos indígenas, 
liderados por Touro Sentado e Cavalo Doido, na batalha de Little Big Horn, em 1876. A série tem uma 
missão que busca reproduzir os acontecimentos desta batalha. Dados disponíves em: http://www.
piaui.com.br/turismo_txt.asp?ID=607
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(PINTO, 2002, p. 109) 

1.4   TRIBO ONEIDA VERSUS WASHINGTON 
REDSKINS: A MANUTENÇÃO DE TERMOS 
SEGREGACIONISTAS. 

 Nos  últimos  anos,  uma  polêmica  tomou  os  canais  de  
comunicação  esportivos  nos  Estados  Unidos.  O  time  de  fu-
tebol  Washington  Redskins  é  acusado  de  fortalecer  práticas  
racistas,  pela  manutenção  de  uma  mascote  em  seu  uni-
forme,  que  é  a  representação  da  cabeça  de  um  índio  e  o  
seu  cocar.  A  imagem  do  índio  associada  a  palavra  Redskin ,  
acaba  se  remetendo  ao  passado  americano  durante  o  pro-
cesso  de  expansão dos Estados Unidos rumo ao oeste. 

 A  expressão  traz  uma  carga  de  significado,  fortale-
cendo  a  ideia  de  que  todo  indígena  americano  é  um  pele  
vermelha,  uma  terminologia  pejorativa  e  que  foi  construída  
durante  o  processo  expansionista  americano  ao  longo  do  
século  XIX,  que  entendia  o  índio  como  diferente,  inferior  e  
inimigo  do  homem  branco.  Como  citado  anteriormente  na  
reflexão,  o  biopoder  foi  importante  para  reiterar  o  domínio  
de  terras indígenas pelos colonizadores americanos. 

 A  trajetória  de  Chayton  Black  e  sua  relação  com  
as  tribos  indígenas  acabam  reforçando  essa  visão  de  um  
passado  americano  ligado  à  expulsão  e  morte  das  tribos  
indígenas  do  velho  oeste.  Devido  a  essa  memória  sombria  
da  sociedade  americana  que  a  tribo  Oneida  argumenta  que  
a  mascote  deve  ser  substituída,  pois  a  permanência  desta  
mascote  significa  a  manutenção  do  racismo  que  foi  reali-
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zado  no  passado contra os grupos indígenas. 
 

 

Ray Halbritter e a Imprensa no evento de lançamento da 

página ChangeTheMascot.org em 2013. 

 
No  ano  de 2013 ,  o  representante  da  tribo  Oneida  Ray 

Halbritter,  juntamente  da  imprensa,  apresentou  os  diversos  
problemas  que  eram  causados  pelo  uso  da  mascote  pelo  
time  de  futebol  americano.  Em  sua  declaração  afirma  que  
Redskin  " é  um  nome  doloroso  que  era  usado  contra  mi-
nha  gente nos tempos nos quais nos apontavam pistolas e nos 
tiravam de nossas terras"10. 

 As  críticas  de  Ray  se  enquadram  no  reconhecimento  
que  era  delegado  a  sua  etnia,  como  um  povo  selvagem  e  
que  enfrentava  a  presença  do  homem  branco.  A  termino-
logia  Redskin  cria  também  uma  situação  de  animalizar  a  
10 Trecho da reportagem disponível em: http://www.espn.com.br/noticia/362257_visto-como-
racista-por-indigenas-washington-redskins-da-de-ombros-e-se-recusa- a-mudar-de-nome-e-mascote
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etnia,  de  retirar  sua  humanidade,  inferiorizando  frente  a  
outros  grupos  e  populações.  O  processo  de  animalizar  o  
outro  faz  parte  do  discurso  de  dominação,  que  coisifica  o  
povo que deve ser dominado e justifica as ações violentas reali-
zadas pelos civilizados. 

 Em  seu  artigo,  Linguagem  como  performance:  dis-
curso  que  também  ferem,  Glenda  Valim  e  Luciana  Lins  
fazem  uma  reflexão  sobre  a  existência  dos  corpos,  que  só  
tem  materialidade  quando  são  nomeados  e  reconhecidos.  
O  indivíduo  como  identidade  só  é  visto  quando  recebe  um  
nome,  caso  não  seja  identificado,  ele  será  coisificado,  pois  
é  a  linguagem  que  “faz  nascerem  corpos:  ela  os  sustenta  
ou  ameaça a sua existência”. (MELO; ROCHA, 2015, p. 105) 

 A  naturalização  de  conceitos,  que  foram  utilizados  
repetidas  vezes  até  a  consolidação  destes  como  verdades,  
acabaram  consolidando  valores  que  submetem  o  outro  a  
uma  hierarquização  social,  no  caso  as  tribos  indígenas  
americanas  que  foram  inferiorizadas  na  estrutura  desta  so-
ciedade  ao  longo  do  século  XIX.  E  por  isso,  a  tribo  Oneida  
exige  que  o  time  de  futebol  americano  troque  sua  mascote,  
pois  a  permanência  do  uso  do  termo  Redskin  acaba  reite-
rando  essa  ideia  do  índio  como  selvagem  e  animal,  ofen-
dendo assim as populações indígenas que residem atualmente 
nos Estados Unidos. 
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 Protesto de indígenas contra o uso do nome Redskins11. 

O  incômodo  da  tribo  Oneida,  na  fala  de  Ray  Halbrit-
ter,  coloca  em  cheque  se  a  sociedade  americana  consegue  
atender  de  maneira  plena  as  demandas  por  direitos  civis  
nas  diversas  populações  que  forma  este  país.  Assim  como  
os  índios,  as  populações  negras  estão  também  há  muito  
tempo  conduzindo  uma  luta  pelo  fim  de  práticas  segrega-
cionistas  e  preconceituosas,  inclusive  combatendo  expressões  
que  reafirmam  a  inferioridade  destes  povos.  Em  ambos  os  
casos,  o  movimento  está  sendo  realizado  nas  manifestações  
públicas  em  todo  o  país,  contra  qualquer  tipo  de  herança  
cultural  que  reafirme o espaço de dominação construído ao 
longo da história. 

 A  sociedade,  ao  contrário  dos  processos  bioquími-
cos,  não  escapa  à  influência  humana.  É  pelo  homem  
que  a  Sociedade  chega  ao  ser.  O  prognóstico  está  
nas  mãos  daqueles  que  quiserem  sacudir as raízes 
contaminadas do edifício. (FANON, 2008, p. 28). 

11 Imagem disponível em: http://fumblenanet.com.br/redskins-um-nome-ou-uma-cultura/
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CAPÍTULO 6
PROMOÇÃO DOS DIREITOS CULTURAIS PELO 

ESTADO EM TEMPOS DE  PANDEMIA 
DA COVID-19 

 Valmir Messias de Moura Fé 

 Fernando Icaro Jorge Cunha 

 Fábio Anderson Ribeiro Sampaio 

1  INTRODUÇÃO 

 A  cultura  é  um  direito  fundamental  que  ganhou  
destaque  na  Constituição  de 1988 ,  onde  o  Constituinte  fez  
constar  explicitamente  vários  dispositivos  acerca  do  tema    
( Art. 5 º,  IV,  IX,  XII,  XVII,XXVII,  XXVIII,  XXIX,  LXXIII,  art. 
6º,  art. 7º,  XXXII,  arts.12  e  13)  com  o  intuito  de  fornecer  
um  novo  parâmetro  ao  nível  constitucional  de  elementos  
garantidores  para  consecução  de  políticas  públicas  culturais,  
planos  culturais  e  previsão  de  uma  Sistema  Nacional  de  
Cultura,  que  possam  estabelecer  e  assegurar  ações  execu-
tivas  para  promoção  de  cultura  em  vários  aspectos  e  res-
peitando  a  diversidade do país.

 A  Constituição  Federal  de 1988 ,  nos artigos 215, 216 
e 216- A1,  garante  os  direitos  culturais.  Neste  contexto,  leis  
foram  aprovadas  para  efetivação  dos  direitos  culturais,  no-
1 Incluído pela Emenda Constitucional n. 71, de 2012.
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tadamente, e   em  destaque,  a  Lei  Rouanet na  década   de  
1990.  A  UNESCO  aprovou  em  2005  a  Convenção sobre   a  
Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais2.

O  conceito  de cultura   perpassa  várias  ciências  e  um  
campo  vasto  de interpretações   e  alcance,  a  depender  o 
ponto  de  estudo,   sendo  na  Antropologia  um  lugar  especial  
de  estudo,  no  caso,  um  ramo  denominado  antropologia  cul-
tural, que   pretende  discorrer  e  refletir  seus  aspectos  mais  
relevantes.  Outras  ciências,  como a   Sociologia, a  Filosofia   e  
o  Direito,  também  se  destacam  e  buscam  sentidos para a 
cultura na sociedade.   

 Sendo  o  acesso  à  cultura  um  princípio  fundamental,  
tem  o  Estado  força  cogente  e  aparato legislativo   e  executi-
vo  para  indicar,  incentivar e  promover  a   atividade  cultural  
com  políticas  públicas  condizentes com a mensagem consti-
tucional estabelecida pela vontade do povo. 

 Com  chegada  da  pandemia  da  Covid-19  no  Brasil,  
o  Estado  foi  chamado  a  combater  o  patógeno viral  estabe-
lecendo   regras,  diretrizes e   alterações legislativas,  inclusive  
de   patamar  constitucional,  com  o  propósito  de  criar  um  
sistema  apropriado  de  base  logística,  orçamentária  e  finan-
ceira para a prevenção e enfrentamento da pandemia. 

 Neste  sentido,  medidas  de  restrição  à  circulação  de  
bens  e  pessoas  foram  definidas  em caráter   geral  pelo  Po-
der  Executivo  Federal,  ficando  a  cargo  dos  entes  federados 
(Estados, Municípios   e  Distrito Federal) pôr em prática, a de-
pender da conveniência e necessidade local. 

Medidas  e  soluções  para  a  contenção  do  vírus,  que,  
2 O texto completo datado de 20 de outubro de 2005 pode ser acessado no site da UNESCO: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000149742.
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no  início  da pandemia,   não   havia vacina,  e  as  notícias e   
os  dados  eram  de  grande  preocupação  diante  das mortes,  
 internações   e sequelas,   inclusive  em escala mundial. 

 Em  função da   diminuição  da  atividade  econômica  
e  até  mesmo  paralisação total   de  determinados setores da 
produção, indústria e comércio, a economia logo foi afetada. 

 O  setor  cultural, sobretudo  as  atividades   de  recre-
ação,  tem  no  contato  humano  sua principal   característica 
e   foi  este  campo  da  economia  que  teve  o  maior  impacto.  
Pequenos  e  grandes produtores   artísticos,  e o   setor cultural  
como   todo,  foram  duramente  prejudicados  pela  restrição  
de  circulação  de pessoas,   proibição  de  aglomeração,  como  
a  suspensão  do carnaval   nos  anos  de  2020/2021  e  shows,  
além  do fechamento   do  comércio  do  setor  cultural, bares,  
teatros,  exposições,   visto  que,  a  propagação  do  vírus  da  
Covid-19  se  dá  exatamente  de  pessoa  para  pessoa por   meio  
de  gotículas  do  nariz  ou  da  boca que se espalham quando 
alguém doente tosse ou espirro. 

 Desde  o  ano de  2019,  o legislador   vem  editando  leis  
para  a  prevenção  e  o enfrentamento   à  Covid-19  e  até  mes-
mo  emenda  à Constituição   Federal  foi  aprovada  para  fins  
de  direcionamentos  orçamentários  para  combate  a  pande-
mia.  No que  se  refere   ao  setor  cultural,  foi  aprovada  a  Lei 
n.  14.017  de  29  de  junho  de  20203,  denominada  Lei  Aldir  
Blanc,  que  dispôs  sobre  ações  emergenciais  destinadas  ao  
setor  e  conforme  o  estado  de  calamidade  pública  estabele-
cido  pelo  Decreto  Legislativo n.  6  de  20  de março   de   
2020  e a   Portaria  do Ministério   da  Saúde  n.  1884 de  03   
3 Alterada posteriormente pela Lei n. 14.150 de 12 de maio de 2021.
4 Alterada posteriormente pela Lei n. 14.150 de 12 de maio de 2021.
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de fevereiro   do  mesmo  ano. 
 Tal  lei  disponibilizou  recursos  financeiros  para  o  se-

tor  cultural,  de  modo  a  minimizar  as  dificuldades  de  artis-
tas,  produtores  culturais  e  todos  ligados  ao  setor,  conforme  
especifica  a  lei  e  seu  decreto regulatório. 

 Outras  propostas  que  dispõem  sobre  apoio  financeiro  
da  União  foram  aprovadas  pelo  Congresso  Nacional  e  veta-
das  pelo  presidente  da  República ( Projeto  de  Lei 1518/2021 ,  
chamada  Lei  Aldir  Blanc 2 ,  e  Projeto  de  Lei  Complementar 
73 /2021,  chamada  Lei  Paulo  Gustavo),  transformados  na 
lei 14.399, de 08.07.2022. 

 Pretende-se  com  o  presente  trabalho  discorrer  sobre  
os  Direitos  Culturais  e  a  atuação  do  Estado  em  tempos  
de  pandemia  da  Covid-19,  analisando,  principalmente,  a  
Lei  n. 14.017/2020 ,  e  buscando  referencial  teórico  sobre  o  
conceito  de  cultura  e  o  tratamento  dado  pela  Constituição  
Federal  aos  Direitos  Culturais,  bem  como  analisar  e  refletir  
sobre  a  postura  do  governo  federal  com  relação  ao  setor  
e  a  questão  da  escassez  de  recursos  e  prioridades  na  des-
tinação  dos  recursos  públicos.  Estaria  o  incentivo à cultura 
está atrelado à vontade política de governos? 

 A  metodologia  utilizada  é  a  pesquisa  bibliográfica  
exploratória  em  revistas  especializadas  sobre  o  tema,  aná-
lise  crítica  e  reflexiva  da  legislação  pertinente  e  atualizada.  
Método  dedutivo  com  análise  das  premissas  gerais  sobre  o  
tema  até  uma  conclusão,  delimita-se  a  pesquisa  nos  anos  
de 2020 , 2021  até maio de 2022. 

2 CONCEITO  DE  CULTURA  E  OS  DIREITOS  
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CULTURAIS  NA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL DE 
1988 

 O  conceito  de  cultura  é  objeto  de  estudo  de  várias  
ciências,  desde  a  Filosofia,  passando  pela  Antropologia,  
Psicologia,  Sociologia  e  o  Direito,  visto  que  cultura  é  um  
conceito  polissêmico  e  varia  a  depender  do  espaço  vivido,  
circunstâncias  e  da  consciência  de  do  grupo  social  sob  
determinadas  condições.  A  cultura  faz  parte  da  ideia  de  
Direitos  Humanos  e  a  doutrina  coloca  os  direitos  culturais  
no  ambiente  dos  direitos  de  segunda  geração,  decorrente  
de  movimentos  sociais  do  início  do  século  XX. 

 É  na  Antropologia  e,  em  destaque,  na  antropologia  
cultural  e  jurídica,  que  a  cultura  se  torna  tema central de 
análises e reflexões dentro do paradigma da relação entre Di-
reito e Cultura. 

 Laraia  (2013,  p.  28),  numa  visão  antropológica  sobre  
o  conceito  de  cultura,  cita  que  “Em  1871,  Tylor5 definiu  cul-
tura  como  sendo  todo  o  comportamento  apreendido,  tudo  
aquilo  que  independe  de  uma transmissão genética, como 
diríamos hoje […]”. 

 Bauman (2012, p. 83) adverte que, para ele:

É  conhecida  a  inexorável  ambiguidade  do  conceito  
de  cultura.  Bem  menos  notória  é  a  ideia  de  que  essa  
ambiguidade  provém  nem  tanto  da  maneira  como  
as  pessoas  definem  a  cultura  quanto  da  incompat-
ibilidade  das  numerosas  linhas  de  pensamento  que  
se  reuniram  historicamente sob o mesmo termo. 

Lakatos  e  Marconi  entendem  que  “[...]  o  termo  cul-
tura  (colere,  cultivar  ou  instruir;  cultus,  cultivo,  instrução)  
5 Edward Burnett Tylor (1832-1917), antropólogo britânico.
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não  se  restringe  ao  campo  da  antropologia.  Várias  áreas  
do  saber  humano  –  agronomia,  biologia,  artes,  literatura,  
sociologia,  história  etc.,  –  se  valem  dele,  embora  seja  outra  
conotação” (2019, p. 91, grifos do original). 

 O  conceito  de  cultura  é  alvo  também  de  polêmicas,  
face  à  confusão  que  existe  entre  o  pensamento  comum  e  o  
científico.  Cultura,  em  regra,  é  visto  como  acúmulo  de  co-
nhecimento  acadêmico  no  ensino  regular  na  sociedade  para  
àquele  que  seguiu  a  educação  formal  nos  bancos  escolares.  
“Fulano  tem  cultura”  é  a  expressão  que  indica  que  deter-
minada  pessoa  tem  convicções  e  ideais  baseadas  no  acervo  
escolar  do  ensino  dirigido,  onde  a  pessoa  “não  aculturada” 
seria  aquelas  que  se  encontram  fora  do  padrão  da  edu-
cação  formal  indicada  pelo  Estado,  portanto,  excluindo-se  
toda  a  gama de saberes de culturas “não letradas”. 

 Para  Reale (1996 ,  p.  3)  cultura  no  sentido  social  ou  
objetivo  é  um  “acervo  de  bens  materiais  e  espirituais  acu-
mulados  na  espécie  humana  através  do  tempo,  mediante  
um  processo  intencional  ou  não  de realização de valores”. 

 Já  Silva (2014,  p. 821),  acerca  da  compreensão da   
cultura  nos  termos  da  Constituição,  assevera  que a cultura 
consiste em um sistema de significações e esclarece que: 

[ …]  na  ordenação  constitucional  da  cultura  se  en-
contram  duas  ordens  de  valores  culturais,  dois  sis-
temas  de  significações:  um  que  são  as  próprias  nor-
mas  jurídico-constitucionais,  por  si  sós,  repositório  
de  valores ( direitos  culturais,  garantia  de  acesso  
à  cultura,  liberdade  de  criação  e  difusão  cultural,  
igualdade  no  gozo  de  bens  culturais,  etc.);  outra  
que  se  constitui  da  própria  matéria  normatizada:  a  
cultura,  o  patrimônio  cultural  brasileiro,  os  diversos  
objetos  culturais ( formas  de  expressão;  modos  de  
criar,  fazer  e  viver;  criações  artísticas;  obras,  obje-
tos,  documentos, edificações, conjuntos urbanos, sítios, 
monumentos de valor cultural. 
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 Após  a  redemocratização,  veio  a  Constituição  Federal  
de  5  de  outubro  de 1988 ,  que,  entre  outras  balizas  fun-
damentais,  trata  com  primado  os  Direitos  Humanos  e  o  
respeito  às  liberdades  fundamentais,  ao  pluralismo  cultural  
e  amplo  espaço  para  a  atividade  econômica  de  livre  merca-
do,  respeito  aos  trabalhadores  com  garantias  mínimas,  bem  
como  um  rol  de  elementos  garantidores  acerca  da cultura. 

 Logo  no  art.  215  da  Constituição,  o  constituinte  es-
tipula  o  dever  do  Estado:  “O  Estado  garantirá  a  todos  o  
pleno  exercício  dos  direitos  culturais  e  acesso  às  fontes  
da  cultura  nacional,  e  apoiará  e  incentivará  a  valorização  
e  a  difusão  das  manifestações  culturais” ( BRASIL,  1988).  
Na  sequência,  nos  parágrafos  dos  artigos  215,  216  e  216-A,  
há  vários  dispositivos  sobre  a  preocupação  em  proteger  as  
manifestações  populares,  indígenas,  afro-brasileiras  e  outras  
participantes  do  processo  civilizatório  nacional,  o  patrimô-
nio  cultural  e  a  criação  do  Plano  Nacional  de  Cultura,  de-
mocratização  do  acesso  aos  bens  de  cultura,  da  diversidade  
étnica  regional,  produção,  promoção  e  acesso  aos  bens  de 
cultura, Sistema Nacional de Cultura etc. 

 A  preocupação  com  os  direitos  culturais  fica  bem  
evidente  e  estabelecida  no  rol  de  indicativos  a  serem  res-
peitados  e,  ainda  mais,  ao  estabelecer  como  um  dever  es-
tatal  da  promoção  da  cultura  em  suas várias significações, 
respeitando as diversidades culturais, a pluralidade e os direitos 
humanos. Sobre  cultura  e  direitos  humanos,  Santos  (2004,  
p.  256)  traz  a  ideia  de  hermenêutica  diatópica6,   para  
compreensão  de  determinadas  culturas  diferentes,  “[…]  Os  
6 A expressão é trazida por Raimundo Panikkar, filósofo espanhol, que tem obras relacionadas à 
religião e à política, e questiona a ideia ocidentalizada dos direitos humanos.
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topoi  são  os  lugares  comuns retóricos mais abrangentes de 
determinada cultura”. 

 Para o sociólogo português, hermenêutica diatópica é: 

[ …]  um  procedimento  hermenêutico  que  julgo  ade-
quado  paras  nos  guiar  nas  dificuldades  a  enfrentar,  
ainda  que  não  necessariamente  para  as  superar  por  
inteiro.  Na  área  dos  direitos  humanos  e  da  digni-
dade  humana,  a  mobilização  pessoal  e  social  para  
as  possibilidades  e  exigências  forem  apropriadas  e  
absorvidas  pelo  contexto  cultural  local  (SANTOS,  
2004,  p.  256). 

 Da  leitura  do  artigo  215  da  Constituição  percebe-se  
o  dever  do  Estado  de  promover  o  acesso  à  cultura  e  o  di-
reito  do  cidadão  de  reivindicar  uma  ação  estatal  a  respeito  
da  promoção  da  cultura,  ou  seja, é um direito fundamental. 

 Em  tempos  de  pandemia  da  Covid-19,  esse  dever  
estatal  persiste  e  mais  ainda  no  contexto  da  razão  fundante  
da  Constituição  de  uma  sociedade  mais  justa  e  solidária,  
da  dignidade  da  pessoa  humana  e  de  promover  o  bem  de  
todos,  sem  preconceito  de  origem,  raça,  sexo,  cor,  idade,  e  
quaisquer  outras formas de discriminação. 

 A  cultura,  para  fins  deste  trabalho,  e  delimitado  o  
tema  e  lapso  temporal  da  pesquisa,  refere-se  aos  aspectos  
das  manifestações  culturais  do  ponto  de  visita  da  represen-
tatividade  social  por  meio  dos  indivíduos  e  suas  atividades  
artísticas.  Estes,  nos  meios  culturais,  apresentam  diversas  
manifestações  definidas  para  fins  didáticos  e  metodológicos  
na  Lei  n.  14.017/2020  e  no  decreto  que  a  regulamentou,  e 
ainda quanto a estes recursos públicos colocados à disposição. 

 A  atividade  cultural  perpassa  por  uma  prestação  po-
sitiva  do  Estado,  o  que  exige  políticas  públicas  condizentes  
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com  a  realidade  social  e  econômica  do  país.  Neste  aspecto,  
podemos  falar  em  uma  “justiça  cultural”,  onde  o  Estado  
equaliza  a  escassez  de  recursos  financeiros  para  destinar  a  
este  setor tão afetado pela desaceleração das atividades econô-
micas durante a pandemia. 

 Embora  haja  limites  orçamentários  e  financeiros  na  
aplicação  dos  recursos  públicos  em  tempos  de  pandemia  e  
o  governo  tenha  de  priorizar  o  enfrentamento  da  doença  
com  medidas  emergenciais,  inclusive  na  parte  econômica  
para  o  setor  cultural,  a  disponibilização  de  recursos  e  a  
efetivação  das  medidas  legais  dependem  da  vontade  políti-
ca  de  governos,  que  esbarra  em  viés  ideológico  e  postura  
política unilateral na alocação destes recursos. 

 Neste  aspecto,  o  Estado  tem  o  dever  de  prestação  
positiva  de  proporcionar  meios  e  promoção  da  cultura,  por  
ser  o  principal  mentor  das  políticas  públicas  emergenciais  
em  tempos  de  calamidade  pública, como a pandemia da Co-
vid-19. 

 Os  direitos  culturais  e  a  previsão  constitucional  so-
bre  a  atividade  estatal  de  promoção  da  cultura  têm  rele-
vo  maior  quando  a  camada  social  do  setor  cultural  mais  
carentes  de  recursos  foi  a  mais  diretamente  atingida.  As  
várias  leis  de  incentivo  à  cultura  existentes  anteriormente  
não  previram  essa  emergência  peculiar  da  Covid-19,  como  
ocorreu  com  o  ciclo  da  pandemia  de  restrição  da  atividade  
econômica do setor, e até mesmo, suspensão total das ativida-
des de vários setores da cadeia cultural. 

 Artistas  vivendo  de  doações,  em  verdadeiro  estado  
de  necessidade,  e,  principalmente,  a  camada  mais  pobre  
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da  classe  artística,  fez  com  que  fosse  aprovada  a  Lei  n. 
14.017/2020 ,  dando  assim  sentido  e  aplicabilidade  aos  ter-
mos  do  artigo  215  da  Constituição  Federal.  Aprovada  com 
várias  vicissitudes,  logo  a  referida  Lei  sofreu  alteração7                  
para  adequá-la  às  necessidades  de  prestação  de  contas  e  di-
minuição  de  exigências,  além  de  incentivar  a  democratiza-
ção  dos  recursos  oferecidos  –  que  dependerem  dos  setores  
da  administração  públicas  dos  entes  estatais  na  execução  e  
destinação  dos  recursos através de editais e projetos. 

 Neste  sentido,  as  secretarias  municipais  e  estaduais  
de  cultura8 tem  papel relevante   para orientação  as  pessoas   
envolvidas  no  setor  cultural  acerca  dos  editais de   produção  
artística  de  fomento a  cultura,   e  as  atividades  e  setores  
que  tem  direito  aos recursos,   bem  como  orientação  quanto  
a  prestação  de  contas,  e  exigências  necessárias,  mormente  
ajuda  as  pessoas  mais  carentes  de  atividades  diversas do 
setor cultural. 

3 DIREITOS CULTURAIS E LIMITAÇÕES ORÇA-
MENTÁRIAS 

 Em  tempos  de  pandemia  da  Covid-19,  principalmen-
te  nos  anos  de  2020/2021,  houve  em  todo  mundo  uma  ar-
ticulação  política,  legislativa  e  orçamentária  para  pesquisa  e  
7 Alterada pela Lei 14.150, de 12 maio de 2021 e estendeu a prorrogação do auxílio emergencial 
a trabalhadores e trabalhadoras da cultura e prorrogou o prazo de utilização dos recursos pelos 
Estados, Município e Distrito Federal. No artigo 14-E estipula que “As prestações de contas das ações 
emergenciais de trata esta Lei deverão ser encerradas: 1-até 30 de junho de 2022, para as competências 
de responsabilidades exclusiva de cada Estado ou Município ou do Distrito Federal; II-até 31 de dezembro 
de 2022, para os deveres de Estados, de Municípios e do Distrito Federal em relação à União”. (BRASIL, 
2021).
8 Vários Estados e Municípios disponibilizam página na internet com orientação sobre a captação 
dos recursos da Lei Aldir Blanc, como faz o Estado do Rio de Janeiro: http://cultura.rj.gov.br/lei-aldir-
blanc-editais/.
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uso  de  instrumento,  até  mesmo  coercitivo,  para  contenção  
da  proliferação  do  vírus,  visto  que  não  se  sabia  ao  certo  
nem  a origem, nem as consequências exatas da contaminação 
do patógeno. 

 A  retração  da  atividade  econômica  em  todo  mundo  
fez  com  que  forças  políticas  se  organizassem  para  elabo-
ração  de  um  “orçamento  de  guerra”,  de  modo  a  alocar  
recursos  e  prioridades  para  o  enfrentamento  da  pandemia,  
mormente  com  medidas  excepcionais  de  contratação  de  
pessoal,  aquisição  de  vacinas  e  insumos,  equipamentos,  
bem  como  alteração  em  vários  campos  da  atividade  econô-
mica estatal e privada. 

 Diante  da  emergência  de  saúde  pública, o  Estado  foi  
protagonista,  como não poderia  deixar de  ser,  das  ações  prá-
ticas  de  instrumentalização  e  logística  diante  da  realidade  
peculiar  da  pandemia.  Neste  sentido,  acalorou-se  o  debate  
sobre  as  medidas  sanitárias  urgentes,  como  fechamento  do  
comércio em geral, e as consequências de retração da atividade 
econômica. 

 Todos  os  direitos  têm  custos.  Saúde  pública,  educa-
ção,  segurança  e  cultura  são  bens  inalienáveis  no  conví-
vio  social,  e  ao  Estado-Leviatã  foi  dado  as  condições  para  
consecução  de  medidas  que  possam  dar  mais  segurança  e  
bem-estar  à  comunidade,  sendo  certo,  os  tributos  a  princi-
pal  parcela  de  contribuição  que  as  pessoas  dão  ao  Estado  
para  priorizar  os  bens  jurídicos  protegidos  pela  Constitui-
ção  e  que  dão  sentido  à  vida  em  sociedade,  principalmente  
em  momentos  de  calamidade pública. 

 Assim, conforme alertam Holmes e Sunstein (2019, p. 
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13), esses direitos têm custos e: 

Embora  o  custo  dos  direitos  seja  quase  um  truísmo,  
soa  antes  como  um  paradoxo,  uma  ofensa  às  boas  
maneiras,  talvez  mesmo  como  uma  ameaça  à  própria  
preservação  dos  direitos.  Afirmar  que  um  direito  
tem  um  certo  custo  é  confessar  que  temos  que  re-
nunciar  a  lago  para  adquiri-lo  ou garanti-lo. Ignorar 
os custos é deixar certas trocas dolorosas fora do nosso 
campo de visão. 

 O  debate  sobre  a  escassez  de  recursos  e  decisões  
políticas  no  tocante  às  prioridades  e  políticas  públicas  se  
revela  de  relevância  ímpar  em  tempos  de  pandemia;  quan-
to  alocação  de  recursos  e  as  expectativas  decorrentes  da  
democracia  representativa,  onde,  em  tese,  os  legisladores  
eleitos  e  o  chefe  do  Poder  Executivo  devem  priorizar  o  
sistema  de  valores  plainado  na  Constituição,  principalmen-
te,  combater  a  injustiça  social  e  valorização  da  dignidade  
da  pessoa  humana.  Neste  sentido,  o  Estado  tem  uma  nova  
função  de  proporcionar  políticas  públicas  distributivas  para  
minimizar  os  danos  à  saúde  e  danos econômicos ao setor 
cultural, que enfrentou grandes dificuldades. 

 Conforme ensina Maringoni (2021, p. 31) acerca do Es-
tado, agendas e disputas políticas: 

A  emergência  da  crise  sanitária  a  partir  de  2020,  
combinada  com  a  recessão  economia  na  quase  to-
talidade  dos  países,  recoloca  na  agenda  política  e  
na  pauta  acadêmica  o  debate  sobre  o  Estado  como  
entidade  fundamental  do  desenvolvimento.  Abre-se  
uma  janela  de  oportunidades  para a superação do ne-
oliberalismo e da ideia do mercado como organizador 
da sociedade. 

 Os  direitos  culturais  estabelecidos  pelo  Constituinte  
são  interpretados  no  contexto  sistêmico  de  toda  a  Cons-
tituição.  Assim,  as  limitações  orçamentárias  impostas  pelo  
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enfrentamento  à  pandemia  são  correlacionados  e  umbilical-
mente  interligados  quanto  a  interpretação  e  execução  das  
prioridades  exigidas  em  época  de  pandemia  da  Covid-19.  
Ou  seja,  o  gestor  público  e  o  Legislativo  devem  equalizar  
os  limites  e  condições  orçamentárias  face  a  uma  justiça  
distributiva  e  social  com  ênfase  em  setores  nitidamente  
mais  vulneráveis  na  camada  social,  como  no  caso  do  setor  
cultural,  pois  a  Constituição de 1988 dita que o Estado deve 
amparar a cultura. 

 Com  a  pandemia  da  Covid-19  e  a  restrição  de  circu-
lação,  fechamento  de  locais  públicos  e  medidas  de  restrição  
impostas  pelo  Estado,  o  setor  cultural  foi,  dentre  outros  
setores,  dos  mais  afetados.  Praticamente  toda  atividade  ar-
tística  foi  paralisada,  e  somente  pequena  parte  do  setor  da  
cultura  (artistas  e  empresas  com  disponibilidade  de  capital)  
pôde  desenvolver  seus  trabalhos,  com  apresentações em re-
des sociais ou canais de televisivos. 

 A  Lei  n.  14.017/2020  veio  como  aparato  legislativo  
sobre  a  questão  do  setor  cultural  no  país.  Lei  essa  pos-
teriormente  aperfeiçoada  e  que  trouxe  ações  emergenciais  
para  o  setor  que  estava  com  necessidade urgentes. 

 No  chamado  “O  dever  fundamental  de  pagar  impos-
tos”,  Nabais  (2012)  traz  uma  discussão  sobre  esta  obrigação  
de  todos,  vista  a  configuração  em  sociedade  em  que  vive-
mos,  e  de  modo  a  proporcionar  os  direitos  estabelecidos  na  
Constituição.  Na  verdade,  recolher  tributos  é  fato  existente  
desde  os  primeiros  ajuntamentos  humanos,  e  até  mesmo  
Jesus  alertou  sobre  o  dever  de  pagar  o  tributo  ao  Governo/
César,  quando  do  Império  Romano,  mesmo  que  tais  tribu-
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tos  tenham  origem  em  injustiças  e causado perseguições e 
guerras. 

 Desta  forma,  refletindo  sobre  os  direitos  consagrados  
na  Constituição  e  balizados  os  limites  e  condições  no  arca-
bouço  dos  direitos  fundamentais,  verifica-se  a  importância  
de  priorizar  recursos  financeiros  ao  setor  cultural;  base  
fundamental  da  própria  constituição  de  uma  sociedade  e  
de  um  Estado.  Afinal, sem  cultura,  seríamos  mentes des-
providas  de  sentido,  um  animal  no patamar da  irracionali-
dade,  sem  convicções,  ideias,  ou  aptidões,  e  estaríamos  há  
milhões  de  anos  caçando  nas  montanhas, apenas com dois 
sentidos: comer e reproduzir. 

 Sobre  este  aparente  paradoxo  entre  as  prioridades  e  
a  escassez  de  recursos,  é  importante  a  ressalva  sobre  as  
condições  sociais  da  maioria  dos  profissionais  que  atuam  
no  setor  cultural.  Pessoas  que  vivem  da  arte  de  rua,  pe-
quenas  apresentações  nas  ruas,  cantores  anônimos  da  noi-
te,  trabalhadores  do  setor  da  equipe  técnica,  dentre  outros,  
que  ficam  desalojados  da  equação  econômica,  face  à  baixa  
densidade econômica-cultural do setor por conta das restrições 
impostas pelo Estado na pandemia. 

 Para  cumprir  os  mandamentos  constitucionais  e  ten-
do  em  vista  a  realidade  brasileira  de  condições  sociais  de  
alta  concentração  de  renda  e  pobreza  ainda  sob  elevado  
número,  o  Estado  tem  o  dever  de  contabilizar,  mesmo  
que  racional  e  equilibradamente,  as  condições  efetivas  e  
a  realidade  das  camadas  mais  humildes  do  setor  cultural,  
onde  a  União,  Estados  e  Municípios  criam  projetos,  edi-
tais  e  programas  setoriais  para  atendimento  às  demandas  
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do  setor.  Além  do  aspecto  pragmático,  que  a  economia  do  
setor  público  exige,  tem-se  também  a  obrigação  ética  das  
políticas  públicas  com  as  camadas sociais mais necessitadas. 

 Por  certo,  não  é  na  máxima  do  lucro  e  o  menor  
custo  empregado  que  o  Estado  deve  se  pautar  e,  sim,  
medidas  eficazes  que  diminuam  o  sofrimento  das  pessoas.  
Estamos  diante  de  seres  humanos  em  um mundo em que 
a cultura é cada vez mais essencial para o bom convívio social. 

 Sobre  ética  e  economia  Sen (2012 ,  p.  91)  faz  uma  
reflexão  sobre  a  interligação  desses  dois  fundamentos,  sen-
do  que  um  não  desgarra  do  outro.  Diz  o  autor  que  “um  
contato  mais  próximo  entre  a  ética  e  a  economia  pode  ser  
benéfico  não  só  para  a  economia,  mas  também  para  a  éti-
ca”.  Assim,  o  Estado,  na  sua  obrigação  positiva  de  prestar,  
de  fazer,  quanto  aos  direitos  culturais,  deve  dialogar  entre  
o  orçamento  e  cultura  e  equalizar  as  necessidades,  e  isso  
foge  das  conjecturas  políticas-ideológicas,  uma  vez  que  é  
uma  obrigação  de  Estado  e  não  de  governo,  inclusive  para  
fins  de  justiça  e  equidade.  Ou seja, vestido do “véu da igno-
rância” de John Rawls, conforme ensina Sandel, pois: 

O  ‘véu  da  ignorância’  garante  a  equanimidade  do  
poder  e  do  conhecimento  que  a  posição  original  
requer.  Ao  fazer  com  que  as  pessoas  ignorem  sua  
posição  na  sociedade,  suas  forças  e  fraquezas,  seus  
valores  e  objetivos,  o  véu  da  ignorância  garante  que  
ninguém  possa  obter  vantagens,  ainda  que  involun-
tariamente,  valendo-se  de  uma  posição  favorável  de  
barganha. ( SANDEL, 2011, p. 186). 

 Neste  sentido,  a  própria  Constituição  prevendo  essa  
necessidade  de  recursos  financeiros  estipulou  percentual  
dos  tributos  arrecadados  para  serem  destinados  ao  setor  
cultural,  conforme  §6  do  artigo 216: 



194 | Contribuições interdisciplinares em educação e ensino: reflexões contemporâneas

Editora Via  Dourada

É  facultado  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  vincu-
lar  a  fundo  estadual  de  fomento  à  cultural  até  cinco  
décimos  por  cento  de  sua  receita  tributária  líquida,  
para  o  financiamento  de  programas  e  projetos  cul-
turais,  vedada  a  aplicação  desses  recursos  no  paga-
mento  de:  I-despesas  com  pessoal  e  encargos  soci-
ais;  II-serviço  da  dívida;  III-qualquer  outra  despesa  
corrente não vinculada diretamente aos investimentos 
ou ações apoiados (BRASIL, 1988). 

 Os  direitos  culturais,  baseados  no  pluralismo  cultural  
e  atendendo  as  peculiaridades  regionais,  estão  protegidos  
e  garantidos  por  haver  políticas  públicas  culturais,  e  isso,  
abrange  em  tempos  de  pandemia,  inclusive  sob  o  enfoque  
econômico,  visto  que  a  economia  cultural  é  fator  de  de-
senvolvimento,  renda  e  trabalho,  e  aumenta  a  capacidade  
de  arrecadação  tributária  dos  entes  públicos,  já  que  a  cul-
tura  acelera  várias  atividades  econômicos  –  como  exemplo  
maior  o  carnaval  e  as  festas de fim de ano. 

4 O INCENTIVO À CULTURA E A VONTADE POLÍ-
TICA 

 O  sistema  democrático  representativo  consagrou-se  
no  Brasil  após  a  redemocratização,  e  a  eleição  para  pre-
sidente  ocorre  em  períodos  de  quatro  anos,  com  gover-
nador,  senador,  deputados  estaduais  e  deputados  federais.  
Ocorre  assim,  há  mais  de  trinta  anos,  e  esta  forma  tem  
sido  caracterizada  pela  alternância  de  poder  entre  as  va-
riadas  conotações  políticos-ideológicas.  Inclusive,  neste  ano,  
em outubro  de 2022 ,  ocorre  mais uma  eleição  para  estes 
cargos e  os mecanismos de  manifestações  populares  estão  
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colocados  à  disposição  do  eleitorado,  principalmente  na  era  
da  internet  e  das  redes  sociais.  Apesar  das  forças  econô-
micas  representantes  do  capital  terem  forte  influência  na  
representatividade política, as forças progressistas disputam o 
espaço público de poder. 

 Neste  sentido,  e  diante  do  panorama  democrático,  
é  possível  concluir  que  o  político  eleito  tem,  em  tese,  o  
direito  de  colocar  em  prática  seu  programa  de  governo,  
suas  ideias  e  convicções.  Isso  respeitando  os  ditamos  da  
Constituição,  os  direitos  ali  pré-estabelecidos  e  o  regime  de  
controle  social  e judicial colocados no ordenamento jurídico. 

 Discorrendo  sobre  “presidencialismo  de  coalizão”,  
Abranches (2108 ,  p.14)  esclarece  que  o  presidente  da  Repú-
blica  “[…]  precisa  ter  flexibilidade  e  habilidade  para  nego-
ciar  com  o  Congresso  encontrar  o  ponto  de  entendimento  
comum  e  cada  matéria.  Coisa  de  político.  É  o  que  requer  
a  coalizão”. Este  presidencialismo  de  coalizão  é  o  que  faz  
com  que  o  chefe  do  Poder  Executivo  tenha  que  dialogar  
com  o  Poder  Legislativo  e  mesmo  com  o  Poder  Judiciário,  
em  sistema  de  freios  e  contrapesos,  conforme  já  consta  na  
Constituição  Federal  e  consagrado  na  teoria  da  tripartição  
dos  poderes, inclusive no que concerne as políticas públicas 
culturais. 

 Ou  seja,  no  trato  da  questão  cultura,  fica  claro  que  
o  presidente  eleito,  bem  como  os  governantes  dos  estados  
e  municípios,  tem  um  espaço  de  decisões  de  caráter  discri-
cionários,  desde  que  tenha  parâmetro  constitucional  e  legal.  
No  Brasil,  temos  a  Lei  n. 8.313/1991 ,  denominada  Lei  Rou-
anet,  que  institui  o  Programa  Nacional  de  Apoio  à  Cultura 
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( Pronac),  cuja  finalidade  é  captar  e  canalizar  recursos  para  
o  setor  cultural  em  diversas  áreas  de  empreendimentos,  de  
obediência  de  todos  os gestores eleitos. 

 Ocorre  que  a  cultura,  como  suas  interfaces  e  concei-
tos  dos  mais  variados,  tem  uma  dimensão  social  e  política  
e,  na  atividade  política-eleitoral  muitas  vezes  a  cultura  é  
usada  propositalmente  colocado  para  o  discurso  político-
-eleitoreiro  sem  qualquer  lastro  científico,  inclusive,  no  
tocante  ao  poder  decisório  de  aplicação  de  recursos  que  
se  concentram  atualmente  em  um  gestor  único  do  Poder  
Executivo,  não  obstante,  a  previsão  de  fiscalização,  controle  
e  a  ideia  de  participação  democrática  no  gerenciamento e 
execução dos recursos públicos previstos nas leis específicas. 

 A  cultura,  os  modos  de  viver,  de  agir,  os  com-
portamentos,  as  convicções,  as  artes,  o  belo,  o  artístico,  
já  foram  alvos  de  critérios  ideológicos  que  muitas  vezes  
foram  usados  pelo  Estado  em  regimes  totalitários  como  
instrumento  de  dominação,  persuasão  ou  falácias.  Embora  
estejamos  vivendo  uma  democracia,  temos  a  disseminação  
na  internet  e  nas  redes  sociais  de  formas  de  comunicação  
que  extrapolam  os  limites  da  liberdade  de  expressão,  inclu-
sive,  com  discursos  contra  a  própria  democracia.  A  cultura  
transforma,  age  e  atua  no  ser  humano,  e  principalmente  
nos  contornos  e  amplitudes do multiculturalismo. 

 As  funções  da  cultura  no  Estado  Democrático  de  Di-
reito  perpassam  pelo  controle  social  dos  entes  envolvidos  e,  
conforme  o  Plano  Nacional  de  Cultura,  evitando-se  que  dos  
recursos  financeiros  disponíveis  sejam  utilizem  em  caráter  
de  propaganda  do  próprio  governo  de  maneira  despropor-
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cional  e  ideologicamente  direcionada  pelo  gestor  público  
responsável  pela  execução  e  destinação  desses  recursos. 

 O  setor  cultural  necessita  da  gestão  e  administração  
de  seus  próprios  interesses,  com  gestão  democrática  e  livre  
de  entraves  institucionais  e  burocráticos.  E,  e  em  tempos  
de  pandemia,  o  Estado-Providência  deve  proporcionar  ações  
estruturantes  no  campo  da  economia  e  políticas  públicas  
para  reequilíbrio  e  estabilidade  social.  Em  obra  denominada  
“A  Volta  do  Estado  Planejador.  Neoliberalismo  em  Xeque”,  
organizado por   Maringoni9,  é  tratada  a  participação  do  
Estado  na  economia como agente transformador do desenvol-
vimento e justiça social. 

 Conforme  discorrem  Mendes  e  Santos  (2021,  p.31)  
em  obra  dedicada  a  análise  da  teoria  do  economias  Tho-
mas  Piketty,  referência  no  tema  da  desigualdade,  concen-
tração  de  renda,  da  ação  política  necessária  para  mudar  
este  quadro  na  economia,  “O  crescimento  econômico,  nas  
sociedades  nas quais existe grande desigualdade, não aumenta 
o bem-estar”. 

 O  setor cultural  envolve  aspectos  econômicos  e  so-
ciais,  tem importância  na geração de  emprego  e  renda,  com  
economia  criativa10 mobilização  das mais   variadas cadeias   
de  desenvolvimento  econômico e social e promovendo bem-
-estar e justiça social. 

9 A obra tem 25 autores com vários temas sobre o Estado na economia, capitalismo, trabalho, 
indústria, neoliberalismo, pandemia, classes sociais, privatizações, mercado, em defesa das questões 
sociais, em tom crítica as políticas econômicas do governo atual.
10 Sobre Economia Criativa, John Howkins (2013, p.12) em livro sobre o tema explica que “[…] 
A criatividade não é algo novo, tampouco a economia, mas a novidade está na natureza e na extensão 
da relação entre elas e como elas se combinam para criar valor e riqueza extraordinários”. O autor cita 
que nas artes cênicas (teatro/ópera/dança/balé) a economia só neste setor é estimada em 50 bilhões 
de dólares, fora o cinema, música, setor editorial, moda, artes, propaganda, artesanato etc., e que nos 
EUA no ano de 1997 foram produzidos 414 bilhões de dólares em livros, música, filmes, TV e outros 
produtos. (p.11,127).
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 O  ser  humano,  inclinado  a  viver  em  sociedade,  seja  
por  instinto  gregário de   sobrevivência  ou  segurança  carrega 
com   si  nas  relações  mútuas,  a  cultura.  Ou  seja,  é  o  ser 
humano   um  animal  cultural  por essência, París (2004, p. 
37-38). discorre sobre este conceito: 

O animal   cultural:  o conceito  de   cultura  nos  oferece  
uma  base  ampla  para  compreender  as  múltiplas  
manifestações  humanas.  Desde  o  trabalho  manual  
ou  robotizado à  palavra,   ao  pensamento  e  à  criação  
artística.  Da  violência  “fraternal  e guerreira”   à  “ir-
mandade”  que  custodia  a  vida  como já   comentava 
Unamuno,   do  nomadismo  à  cidade-Estado  e  às  
grandes  urbes  de  nossa época.   A  alusão  a  esta ri-
queza   da  vida  humana e   à  multiplicidade  de  suas  
formas  não significa   abrir  um  espaço  de  indeter-
minação,  mas,  ao  contrário,  assinalar a   necessidade  
de uma  lógica   em  que  a  variedade  dos  fenômenos  
humanos  se  articule,  pois,  a  cultura  é  uma realidade   
estruturada  –  sem excluir   contradições  –  e  estru-
turante.  Além  disso,  ultrapassa  a  biologia  e  atua 
sobre   seu  aflorar,  culminando  no  ser  humano.  É a   
desembocadura  de um longo curso da evolução como 
veremos. 

 A  promoção  da  cultura  como  dever  do  Estado,  tem  
no  governo  suas  escolhas  políticas,  no  espaço  que  lhe  é  
dado  no  próprio  aparato  legislativo  e  democrático.  A  von-
tade  do  governante  temporário  não  pode  estabelecer  me-
canismos  de  propagação  pública  contra  determinado  arte  
ou  espetáculo  sob  pretextos  e  critérios  questionáveis  e  me-
ramente  eleitoreiros.  Críticas  são  destinadas  à  Lei Rouanet 
por políticos que distorcem e criam polêmicas desnecessárias 
para o setor cultural. 

 Não  obstante  os  conceitos  indeterminados  relaciona-
dos  aos  temas  diversos  da  cultura,  há  uma  conjunção  de  
elementos  na  formação  do  Plano  Nacional  de  Cultura,  re-
gulamentado  pela  Lei  n.  12.343 ( BRASIL, 2010) ,  bem  como  
equipes  e  conselhos  gestores  variadas  posições  e  matizes  
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que  fazem  com  que  a  cultura  seja  algo  múltiplo  e  respei-
te  as  balizas  constitucionais  e  do  próprio  conteúdo  social,  
moral, histórico e artístico nas políticas culturais. 

 Pluralismo  cultural,  indústria  do  consumo,  indústria  
cultural  e  consumo  de  massa  são  temas  sempre  discutidos  
sobre  os  aspectos  da  produção  cultural  e  mercantilização.  
Mesmo  o  multiculturalismo  tem  suas  controvérsias,  e  ob-
jeto  de  questionamentos  e  críticas,  como  descreve  Piquetas 
(2011 ,  p.  28)  que  ao  criticar  o  tema  afirma  “[…]  Essa  ide-
ologia  se  mostra  validada  ao  mesmo  tempo,  para  confinar,  
no  âmbito  ‘cultural’,  as  diversas  formas  de  desigualdade  
social,  dificultando,  em  grande parte, a sua expressão no con-
texto político”. 

 Semprini ao discorrer sobre o tema anota que:

O  multiculturalismo  é  um  dos  frutos  da  crise  da  
modernidade.  Todavia,  ele  não  se  limita  a  explicitar  
as  contradições  dos  grandes  ideais  propostos  pela  
modernidade.  Através  de  certas  reivindicações  multi-
culturais,  vêm-se  despontando  novas  propostas  que,  
bem  menos  estruturadas  e  menos coerentes,   poderi-
am constituir   a parte  construtiva   que o   multicul-
turalismo  oferece  em troca  de   sua  crítica  de  mod-
ernidade.  A  chave  desta  mutação  é  a  transição  de  
um  paradigma  político  para um  paradigma  ético.   A  
modernidade havia   separado,  rigidamente  estas duas   
dimensões e   justificado em  nome  de  uma  liberdade   
individual que   somente poderia  ser   garantida  se  fos-
se  distinta  de uma  igualdade  política.  Como   respos-
ta  à  crise desse   discurso, a   Ética  exerce atualmente   
maior  pressão  sobre as   representações coletivas  e 
perpassa profundamente a esfera pública (SEMPRINI, 
1999, p. 161). 
  

 As  atividades  culturais,  consoante  as  normativas  da  
Lei  n.  14.017/2020  e  sua  regulamentação  visam  um  sis-
tema  de  auxílio  financeiro  às  atividades  do  setor  cultural,  
ficando  a  cargo  dos  municípios  e estados a consecução das 
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medidas, projetos, editais e quanto a prestação de contas. 
 Assim,  as  diretrizes  para  o  setor  cultural  são  discu-

tidas  no  Legislativo  por  meio  da  lei  e  ainda  pelo  Executivo  
através  de  decreto,  sendo  que  os  municípios  e  estados  tam-
bém  possuem  legislações  sobre  o  tema  que  se  complemen-
tam.  A  ideia  de  diversidade  cultural  são o  mote das políticas  
públicas  no  setor  cultural  em  tempos  de  pandemia  nos  
anos  de  2020/2021  e  ainda  em 2022 ,  sendo  que  o  setor  
muito aguarda a aprovação de outros projetos de incentivo à 
cultura. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A  sociedade  tem  uma  diferenciação  fundamental  para  
própria  natureza  existencial:  a  cultura.  Os  saberes,  o  acú-
mulo  do  conhecimento,  as  atividades  culturais  de  diversos  
povos  moldaram  civilizações,  sendo  que  a  cultura  é  algo  
dinâmico  e  presente  em  toda  e  qualquer  sociedade,  mesmo  
as  mais  rudimentares.  A  cultura  de  um  país  é  o  próprio  
sentido  da  nação  e  perfaz  a  democracia,  visto  suas varia-
ções e modulações que é substância da comunidade. 

 O  presente  trabalho  trouxe  a  reflexão  sobre  os  direi-
tos  culturais  em  tempos  de  pandemia  da  Covid -19  e  ação  
do  Estado  na  consecução  desse  direito,  focando  nos  anos  
de 2020 ,  2021  até  maio  de  2022.  Para  isso,  o  trabalho  
discorreu  sobre  o  aspecto  conceitual  de  cultura;  termo  po-
lissêmico  e  foco  de  debates  e  estudos  em  várias  áreas  do  
saber,  tendo  na  Antropologia  seu  maior  expoente.  

 A  pesquisa  adentrou  na  legislação  sobre  o  tema  pro-
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posto,  principalmente  na  Constituição  Federal  de  1988  nos  
seus  artigos 215 ,  216  e 216- A,  que  contêm  as  diretrizes  
para  a  compreensão  da  matéria  e  sua  configuração como 
direito fundamental. 

 Foi  estudada  a  Lei  n.  14.017/2020  –  denominada Lei 
Aldir Blanc –  como  esta foi  executada  diante  da  pandemia  da 
Covid-19,  o  quanto  as  restrições  orçamentárias  e  a  escassez  
de  recursos  afetam  o  setor,  e  como  o  legislador  e  o  poder  
público  procedem  com  relação  ao  aparente  conflito  entre  
os direitos  culturais e  as restrições orçamentárias em  tem-
pos  de pandemia,  vindo  então  a  compreender  que o  setor  
cultural  foi  um  dos  que  mais  sofreu  em  consequência  das 
limitações de  circulação  de  pessoas  nos  anos  de  2020/2021,  
com  fechamento  de  bares,  teatros,  casas  de shows e  demais  
atividades  artísticas, além da necessidade da ação estatal como 
políticas específicas para o setor cultural. 

 Assim,  o  tema  foi  colocado  no  tocante  aos  direitos  
culturais  em  tempos  de  pandemia  e  promoção  da  cultura  
pela  ação  estatal,  que  independe  de  governos,  devendo  ser  
uma  política  de  Estado,  e  estar  acima  de interesses  políti-
cos,   ideológicos  ou  partidários,  visto  que  a cultura trans-
passa governos sendo  colocada a  nível  constitucional  como 
a   própria  razão de   identidade  e  sobrevivência  do Estado,  
uma vez  que  uma  nação  sem cultura é  o  caminho   para o  
fracasso da democracia e da convivência humana.   

Sem  cultura,  voltaremos  aos  primitivos  modos   de  
subsistência,  priorizando  apenas  duas  vontades instintivas: 
alimentação e reprodução, de base biológica. 

 As políticas   públicas no  setor  cultural,  conforme   os  
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ditames constitucionais,  devem  ter  uma   configuração  per-
manente.  Sendo  que  em  tempos de  pandemia,  há  então  a  
necessidade   de  equalizar  a  alocação  de  recursos  e  priorizar  
a camada  mais  humilde   do setor cultural, de modo  a reali-
zar   a  justiça social  e  o vetor  maior da  dignidade  da  pessoa  
humana,  princípio  de  relevância  maior   na  Constituição Fe-
deral.  Neste  sentido,  a  ética  e  a   economia  podem  dialogar 
e   determinar  de  forma  concreta  as  políticas  culturais  em  
emergência  sanitária,  como  ocorreu  em  situação  de  pan-
demia  nos  anos  de 2020/2021 , e que se estendem até o ano 
de 2022. 

 Não  obstante,  o  veto  total  pelo  presidente  da  Repú-
blica  de  projetos  de  lei aprovados   pelo  Congresso Nacio-
nal   (PL  n. 1518//2021, Lei Aldir Blanc 2  e  o PLC  n. 73 /21, 
Lei  Paulo  Gustavo), derrubados  pelo  Congresso   Nacional, e  
originando  a  lei   14.399/2022, há  de  se   considerar outras  
leis  sobre   o  setor  cultural, com   a Lei Rouanet,  a  própria  
Constituição Federal   e leis esparsas  nos vários   municípios  
e  estados,  que podem  legislar  sobre  o  tema   e elaborar  sua  
própria  política  pública cultural,   conforme prevê o Plano Na-
cional de Cultura e o Sistema Nacional de Cultura. 

Ocorre  que  os  direitos  culturais  –  força  de   imperati-
vo  constitucional –  deve  ser  uma   política  permanente e,  in-
clusive,  há  mandamento   na  Carta  Maior  sobre  a  aplicação  
de  percentual  mínimo  para  o  fundo estadual   de fomento  
à   cultura  de até   cinco décimos  por  centro   da receita   tri-
butária  líquida,  para  o  financiamento  no  setor cultural,  e 
veda que   estes recursos  sejam   direcionados a  outros  setores  
do  serviço   público  e  encargos  não  vinculados  à atividade 
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cultural.   Apesar  de  ser  uma normativa  não  obrigatória,  e   
dependente de  vontade   política  para  sua  execução,  é im-
portante   ressaltar  que  a  representação política,  grupos  de  
pressão  e  participação  popular  nas  decisões  de  políticas 
públicas  no  setor cultural se tornam de extrema relevância. 

 A  democracia  representativa  na  República  Federal  
do  Brasil  estabelece  uma  junção  de  valores  e  sentimentos  
constitucionais  de  um  Estado  fundamentado  na  dignidade  
da  pessoa  humana,  nos valores essenciais  do  trabalho,  da  
livre  iniciativa  e  nos  direitos  e  deveres,  como  o  dever  de  
pagar  imposto  por  parte  da  população,  e  direito  a  presta-
ção  estatal  de  promover  à  cultura.  Assim,  os  fatores  que  
consubstanciam  a  vontade  política  estão  vinculados  à  Cons-
tituição  e  à  realidade  social  e  cabe  ao  Poder  Público  viabi-
lizar  a  promoção  da  cultura  em  respeito  à  decisão política 
contida  na  Carta  Magna  e nas leis pertinentes.
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CAPÍTULO 7
A LUTA HISTÓRICA E CURRICULAR NA 

IMPLANTAÇÃO E RESISTÊNCIA DO 
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1 INTRODUÇÃO 

 As  Ciências  Sociais  são  um  grupo  de  conhecimento  
abrangente  composto,  principalmente,  pela  Sociologia,  An-
tropologia,  Ciências  Políticas,  História,  Geografia  e  a  Filoso-
fia  dentro  de  um  entrelaçado  de  mútua  influência  e  com-
patibilidade,  tendo  como  base  o  intercâmbio  dos  saberes,  
não  havendo  uma  fronteira  bem  definida  entre  as  áreas  de  
conhecimento  como  se  fossem  radicalmente  independentes 
umas das outras. 

 Um  dos  principais  desafios  do  professor  na  área  das  
Ciências  Sociais  é  trabalhar  com  o  que  o  aluno  já  tem  
de  base,  seja  dentro  dos  ambientes  escolares  ou  a  partir  
do  que  ele  escuta  e  vê  em  notícias,  uma  vez  que  ele  está  
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envolto  de  uma  esfera  social  com  um  saber  internalizado  
já  enviesado  e  muitas  vezes  deturpado  e  preconceituoso  
sobre  determinado  fato  social,  um  verdadeiro  embate  com  
o  conhecimento  do  senso  comum  e  uma  visão  crítica  deste  
senso ( IANNI,  2011).  Como  consequência  disto,  revela-se  a  
principal  questão  de  luta  e  resistência  ao  ensino  das  Ciên-
cias  Sociais:  a  consolidação  de um conhecimento crítico aos 
estudantes. 

 Nesse  sentido,  há  que  se  reconhecer  a  importância  
contida  no  conhecimento  produzido  pelas  Ciências  Sociais,  
ou  seja,  o  desenvolvimento  do  pensamento  crítico  entre  
àqueles  que  o  acessam,  juntamente  com  os  resultados  obti-
dos  pelas  pesquisas,  as  quais,  ainda  hoje,  não  obtiveram  o  
devido  reconhecimento,  a  despeito  de  sua  clareza  em  apre-
sentar  dados  precisos  sobre  as  diversas  realidades  de  uma  
sociedade,  particularmente  sobre  a  brasileira,  tão  complexa  
e  difícil  de  ser  entendida.  De  forma  sucinta,  pode-se  inferir  
que  há  um  impacto  social  nas  pesquisas  produzidas  pelo  
cientista  político,  antropólogo  pelo  sociólogo,  simultanea-
mente  a  um  impacto  individual,  que  estas  Ciências  Sociais  
podem  produzir  nos  indivíduos,  abrindo  os  caminhos  para  
a  autonomia  do  pensamento  e  pelo  alcance,  não  raro,  de  
uma  forma  de  pensamento  crítico  jamais  alcançada  sem  o  
acesso  destes  conhecimentos1. 

 Dentro  deste  contexto  e  analisando  o  período  com-
preendido  na  última  ditadura  militar  brasileira  (1964-1985),  
é  de  fácil  constatação  que  houve  um  esforço  dos  governos  
militares  para  dificultar  o  desenvolvimento  das  Ciências  
1 Machado, Igor José de Renó. Sociologia hoje: ensino médio, volume único/Igor José de Renó 
Machado, Henrique Amorim, Celso Rocha de Barros. -- 2. ed. -- São Paulo: Ática, 2016.
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Sociais  e,  por  consequência  lógica,  o  alcance  social  e  in-
dividual  que  esta  área  do  conhecimento  poderia  alcançar.  
Contudo,  à  medida  que  o  período  de  exceção  foi  se  apro-
fundando,  houve  também,  um  movimento  de  resistência  à  
ordem  vigente  (ilegítima,  diga-se),  como  por exemplo,  os   
grupos  que  defendem  reagir  ao governo   pela  luta  armada2,   
ou àqueles   que  buscavam  uma saída   de  retorno  à demo-
cracia   pela  entrega  do  poder  aos  civis3    de  outra  forma.  
Tais  movimentos,  analisados  de  forma  bastante  elementar,  
só  foram  possíveis  a  partir  do  acesso  ao  pensamento  crí-
tico  por  eles  alcançado  com  as  Ciências  Sociais,  ou  seja:  o  
pensamento  crítico,  que  permite  aos  indivíduos  questionar  
a  ordem,  discutir,  posicionar-se,  entender  de  forma  clara  o  
que  realmente está em jogo, e em última análise, se contrapor 
aos que não buscam o bem-estar coletivo. 

 Após  o  fim  do  período  de  exceção,  considerando  o  
período de  redemocratização  (1985 – atual),  pode-se  dizer  
que,  em  alguma  medida,  houve  avanços  nestas  áreas  a  
partir  da  Constituição  Federal  de  1988,  a  qual  restabeleceu  
as  garantias  individuais  e  coletivas  à  sociedade  de  forma  
bastante  progressiva,  sobretudo  no  momento  pós  golpe  mi-
litar,  como  forma  inclusive  de  fazer  frente  a  mais  de  duas  
décadas  de  supressão  de  direitos.  No  entanto,  e  não  à  toa,  
de  forma  análoga  a  outros  exemplos  na  América  Latina,  
o  Estado  brasileiro  sofreu  (e  vem  sofrendo)  reveses  nos  
avanços  duramente  conquistados  a  partir do  período   de ( 

2 Silva. Luiz Fernando Mangea da.A luta armada contra a Ditadura Militar: revisitando os 
debates sobre esse movimento no Brasil e na Argentina. Disponível em: https://www.epublicacoes.
uerj.br/index.php/intellectus/article/download/28339/21481. Acesso em: 09 Jun. 22.
3 Machado, Igor José de Renó. Sociologia hoje : ensino médio, volume único/Igor José de Renó 
Machado, Henrique Amorim, Celso Rocha de Barros. -- 2. ed. -- São Paulo: Ática, 2016. p. 21.
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re)democratização,  já  que,  com  o  desgaste  das  instituições4,  
descrença  nas  agremiações  políticas  e  o  avanço  dos  ataques  
aos  grupos  historicamente  vulneráveis,  como os periféricos,  
as mulheres, os negros e a população LGBTQIA+. 

 A  partir  deste  cenário,  qual  o  papel  das  Ciências  
sociais  na  luta  pela  retomada  e  manutenção  dos  direitos  
fundamentais  previstos  na  CF/88  e  assegurados  a  todos  os  
cidadãos?  É  possível  que  os  atores  desta  área  do  conheci-
mento  possam ( e  devam)  se  contrapor  aos  retrocessos  pelos  
quais  passamos  atualmente,  na  medida  em  que  as  Ciências  
Sociais  têm  capacidade  para  fazer  frente  aos  ataques  cada  
vez  mais  vorazes  contra  as  populações  desassistidas.  As  Ci-
ências  Sociais  na  educação,  seja  ela  formal  ou  não  formal,  
tornam-se  um  importante  elemento  de  resistência  na  me-
dida  em  que  possibilita  às  pessoas  terem  uma  leitura  mais  
consciente  dos  processos  do  nosso  cotidiano  e,  ao  mesmo 
tempo, uma capacidade crítica de leitura da história pregressa. 

2 TRAJETÓRIA HISTÓRICA DE RESISTÊNCIAS 

 Durante  o  período  da  Guerra  Fria  (1947-1991)  havia  
uma  conjuntura  geopolítica  baseada  na  disputa  bipolar  das  
maiores  potências  da  época,  os  Estados  Unidos  represen-
tando  os  ideários  capitalistas,  e  a  antiga  União  Soviética  
representando  os  ideários  socialistas.  Tais  potências  busca-
vam  influenciar  os  governos  de  várias  regiões  do  mundo,  
mediante  acordos  políticos  e  econômicos  alinhados às suas 

4 Estudo: Brasil é exemplo de piora global da democracia. Disponível em: https://www.dw.com/
pt-br/estudo-aponta-brasil-como-exemplo-de-piora-global-do-estado-da-democracia/a-60890702. 
Acesso em: 09 Jun. 22.
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ideologias. 
 A  América  Latina,  de  modo  geral,  se  insere  nesse  c 

ontexto,  onde  vários  governos  militares  assumiram  o  poder  
em  diferentes  países,  e  pautaram  suas  práticas  políticas  e  
econômicas  de  acordo  com  a  perspectiva  capitalista  norte-
-americana.  A  educação  foi  um  dos  setores  mais  atingidos  
por  tal  alinhamento,  pois  seria  a  área  que  receberia  maior  
influência  de  propagandas  e  conceitos  “comunistas”,  ocasio-
nando  a  reformulação  do  currículo  escolar,  e  a  interrupção  
de  pesquisas  e  demissões  de  profissionais,  principalmente  
das  áreas  de  ciências  sociais  e  humanas,  tidos  como  pro-
pagadores  de  ideias  “subversivas”,  o  que  gerou  uma  falta  
de  investimentos  de  pesquisas  nessas  áreas em vários países 
sul-americanos. 

 O  setor  educacional  era  visto  como  uma  das  áreas  
em  que  deveria  haver  mudanças,  atendendo  aos  interesses  
do  capital  estrangeiro,  e  rompendo  com  a  realidade  de  sub-
desenvolvimento  do  país.  A  ênfase  do  ensino  técnico  mol-
dado  para  atender  aos  interesses  da  burguesia  industrial,  
foi  uma  das  medidas  empreendidas  durante  o  regime.  As  
camadas  populares  deveriam  desempenhar  funções  técni-
cas,  sem  maior  complexidade,  e  servirem  como  mão-de-o-
bra  para  o  desenvolvimento  econômico  do país. 

 Os  grandes  centros  urbanos  concentravam  as  escolas  
secundárias  e  as  universidades  públicas,  e  estas  devido  a  
mudanças  em  seu  processo  seletivo  cada  vez  mais  restrito  
e  classificatório,  seriam  privilégios  de  poucos  indivíduos.  
Houve  um  crescimento  de  cursos  pré-vestibulares,  de  esco-
las  e  universidades  privadas,  ou  seja,  uma  capitalização  da  
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educação  seguindo  os  moldes  de  países  estrangeiros, uma 
realidade no qual uma minoria poderia ter acesso. 

 No  Brasil,  desde  o  final  do  governo  JK  nos  ano s  
1960,  ocorr eu  um  processo  de  instabilidade  de  condições  
econômicas  para  o  fomento  de  pesquisas  no  país,  e  duran-
te  a  Ditadura  Militar  (1964-1985)  notamos  uma  percepção  
dúbia  a  respeito  das  produções  científicas,  pois  havia  ex-
tinções  e  repressões  as  pesquisas  e  estudos  em  andamento,  
considerados  fora  das  determinações  e  dos  interesses  do  
governo,  ao  mesmo  tempo  que  se  conjugava  o  investimen-
to  de  pesquisas  supervisionadas  voltadas  para o aperfeiçoa-
mento tecnológico de setores estratégicos do país. 

 Outro  aspecto,  diz respeito  à  reforma  universitária,  
que  buscou regulamentar as  pesquisas  dos  programas  de  
pós-graduação,  através  da  criação  da  CAPES ( Coordena-
ção  de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior)  e  
do  financiamento  de  pesquisas  e  bolsas  de  pós-graduação  
pela  FINEP  (Financiadora  de  Estudos  e  Projetos),  o  que  
contribuiu  para  uma  produção  científica  mais  qualificada.  
O  físico  Olival  Freire  pontua  a  respeito  da  capacitação  pro-
fissional  universitária,  durante  o  período  militar: 

Durante  o  regime,  as  bases  da  ciência  brasileira  
atual  foram  consolidadas  através  de  uma  série  de  
reformas  e  investimentos.  (...)  A  reforma  universi-
tária  realizada  na  ditadura  foi  de  caráter  conserva-
dor,  excluindo  qualquer  contribuição  das  lideranças  
cassadas,  mas  que,  ainda  sim,  contribuiu  para  gen-
eralizar  a  ideia  de  que  o  professor  universitário  
precisa  fazer  pesquisa,  ter  contrato  de  dedicação  
exclusiva  e  salário  compatível,  o  que  possibilitou  a  
profissionalização  da ciência brasileira. (FREIRE, 2020 
apud HERMÍNIO, 2020). 

 Os  meios  estudantis  e  acadêmicos  buscaram  resistir  
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às  interferências  governamentais  no  ensino  da  época,  tais  
posturas  levaram  a  uma  série  de  atritos,  ocasionando  um  
cenário  de  tensão  constante.  Havia  o  uso  de  métodos  e  
de  estratégias  que  ocultavam  a  abordagem  de  conteúdos  e  
temas  que  divergiam  com  os  parâmetros  e  as  normas  esta-
belecidas  pelo  sistema  educacional  vigente,  desde  a  criação  
da  disciplina  de  Estudos  Sociais  na  Educação  Básica,  até  
mesmo  o  corte  de  verbas  de  pesquisas que não atendessem 
aos interesses governamentais e econômicos do período. 

 Um  dos  expoentes  mais  marcantes  dessa  resistência  
foi  a  UNE ( União  Nacional  dos  Estudantes)  que  através  de  
diversas  manifestações,  se  tornou  um  grande  alvo  de  críti-
cas  e  intervenções  dos governos militares. 

Assim,  nos  grandes  centros  urbanos  brasileiros,  tais  
como  o  Rio  de  janeiro,  São  Paulo,  Belo  Horizonte,  
Brasília,  Salvador,  Curitiba,  e  entre  outros,  passar-
am-se  a  ocorrer  grandes  mobilizações  estudantis,  es-
pecialmente  na  segunda  metade  da  década  de 1960 
,  pois,  nessas  cidades  e  especialmente  nas  maiores  
capitais  a  UNE  (União  Nacional  dos  Estudantes)  
estava  promovendo  reuniões  clandestinas  desde  o  
golpe  militar  de  1964  e  que  serviam  de  estímulo  
para  fermentar  a  ação  da  juventude  que  estavam  
ligados  às  instituições  de  ensino,  especialmente no 
nível superior (COSTA, 2008). 

 A  ideia  de  haver  uma  reforma  universitária  que  
tornasse  o  ensino  superior  mais  moderno,  e  um  local  de  
fomento  de  pesquisas  científicas  de  excelência,  já  era  deba-
tida  antes  dos  governos  militares.  As  diferenças  ideológicas  
que  projetavam  tais  mudanças  se  acentuaram  no  contexto  
de  Guerra  Fria,  e  durante  o  regime  militar,  houve  uma  
série  de  modificações  e  reestruturações  no  meio  acadêmico  
que  divergiam  das  propostas  defendidas  por  professores  
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e  estudantes,  de  um  ensino  público  mais  amplo,  e  que se 
alinhasse às mudanças e demandas da sociedade. 

A  unidade  básica  das  faculdades  eram  os  catedráticos,  
professores  poderosos  que,  entre  outros  privilégios,  
tinham  cargos  vitalícios.  Tal  sistema  era  considerado  
responsável  pela  fraca  produção  de  conhecimento  e  
pela  apatia  dos  professores  situados  nos  níveis  hi-
erárquicos  inferiores.  Outro  problema  sensível  era  a  
escassez  de  vagas  para  os  jovens  em  condições  de  
ingressar  na  universidade,  um  grupo  em  expansão  
devido  ao  aumento  das  taxas  de  urbanização  e ao 
crescimento demográfico nos anos 1950-60 (MOTTA, 
2014). 

 E  assim  como  na  UNE,  tais  indivíduos  também  cria-
ram  mecanismos,  muitas  vezes  clandestinos,  para  ensinar  
ideias  e  conceitos  contrários  aos  propostos  pelo  governo,  
ocasionando  em  forte  oposição  e  demissões.  Os  docentes  e  
estudantes  que  permaneciam  nos  meios  acadêmicos  tiveram  
que  se  adaptar  às  medidas  implementadas  pelos  governos  
militares,  que  tinham  uma  postura  ambígua,  vigiavam e 
puniam, mas incentivaram pesquisas científicas alinhadas aos 
seus ideais. 

No  que  toca  especificamente  às  universidades,  a  
modernização  conservadora  implicou:  racionalização  
de  recursos,  busca  de  eficiência,  expansão  de  vagas,  
reforço  da  iniciativa  privada,  organização  da  carreira  
docente,  criação  de  departamentos  em  substituição  
ao  sistema  de  cátedras,  fomento  à  pesquisa  e  à  
pós-graduação.  Para  viabilizar  a  desejada  modern-
ização,  sobretudo  durante  o  período  inicial  do  regime  
militar  (1964-68),  enfatizou-se  a  adoção  de  modelos  
universitários  vindos  dos  países  desenvolvidos,  em  
particular  dos  Estados  Unidos ( MOTTA, 2014). 

 Notamos  um  ambiente  de  conciliação  frágil  entre  
governo  e universidades, que  poderia  ser  rompido  a  qual-
quer  momento,  ou  ao  menor  sinal  de  desvios  efetuados  
pelo  meio  acadêmico.  O  ensino  superior  passou  por  um  
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processo  irregular  de  produções,  após  tal  fase  autoritária  
de  governo,  apesar  do  surgimento  de  órgãos  de  pesquisa,  
houve  o  encerramento  sumário  de  uma  série  de  projetos,  
além  da  “fuga  de  cérebros”,  no  qual  vários  cientistas  e  
pesquisadores  saíram  do  país  e  deixaram  grandes  lacunas 
para o aperfeiçoamento e desenvolvimento da educação e da 
ciência no Brasil. 

 Os  desdobramentos  das  várias  medidas  efetuadas  
nos  governos  militares,  ainda  fazem  parte  da  organização  
e  estrutura  dos  meios  acadêmicos,  apesar  das  mudanças  
implementadas  em  governos  posteriormente.  Os  progressi-
vos  cortes  de  verbas  públicas  e  a  falta  de  investimentos  em  
pesquisas  científicas,  tornam  nossas  universidades  públicas,  
apesar  da  grande  qualidade  acadêmica,  instituições  defi-
citárias estruturalmente comparadas às instituições de outros 
países. 

 Há  um  grande  caminho  a  ser  percorrido,  e  assim  
como  na  época  dos  governos  militares,  os  pesquisadores  
continuam  resistindo  aos  revezes  do  cenário  acadêmico,  
sendo  necessário  nos  empenharmos  e  produzirmos  estu-
dos  que  dialoguem  com  a  sociedade,  e  busquem  trazer  as  
mudanças  estruturais necessárias a serem efetuadas em nosso 
país. 

3 ECOS DA DITADURA MILITAR NOS DIAS ATU-
AIS 

 No  ano  de 2016  ,  em  plena  votação  na Câmara   do  
processo  de impeachment   contra a   presidenta  Dilma Rou-
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ssef, o então deputado federal Jair Messias Bolsonaro fez a se-
guinte declaração: 

"Pela  memória  do  coronel  Carlos  Alberto  Brilhante  
Ustra,  o  pavor  de  Dilma  Rousseff, pel  o exército  
de  Caxias,  pelas  Forças  Armadas,  pelo  Brasil  acima  
de  tudo  e  por  Deus  acima  de tudo, o meu voto é 
sim"5.   

 Tal  declaração  não  sofreu  nenhum  tipo  de  retaliação  
pela  própria  casa,  que  na  época  era  dirigida  pelo  então  
deputado  federal  Eduardo  Cunha,  e  que  poderia  ter  dado  
início  a  um  processo  disciplinar  contra  o  deputado  fede-
ral.  De  acordo  com  a  Carta  Magna  de 1988 ,  artigo 5 º,  III  
Inciso6,   a  prática  de tortura   foi  proibida  no  Brasil,  sendo  
tipificada  como crime   a  partir  da lei   nº 9.455/1997.  De   
acordo  com  o  Código  Penal  no  artigo  287,  fazer apologia   
de  fato  criminoso  constitui-se  como  crime,  passível  de  pena  
de  três  a  seis  meses  ou multa.   Logo,  a  ação  realizada  pelo 
deputado  federal  deveria   ter  sido  enquadrada  como  uma  
atitude  criminosa,  e  o  mesmo  deveria  ter  sido  preso  em 
flagrante   quanto a sua atuação. Entretanto, isso não ocorreu. 

 A  exaltação  a  casos  de  tortura e   figuras  autoritárias  
que contribuíram   de  maneira  expressiva  com  a  repressão  
ocorrida  durante  o  regime  militar7,  mostra  que  o  Brasil  
possui  resquícios deste   regime  de  exceção,  inclusive  com  
políticos  que  exaltam  a  figura  de  torturadores  identificados 
por  investigações  patrocinadas   pelo  governo  federal,  como  
no  caso  de Brilhante   Ustra.  A  contribuição  do  Coronel, já  
5 Texto encontrado em: https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/04/160415_
bolsonaro_ongs_oab_mdb, Acesso em: 24/04/2022.
6 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm, Acesso em: 24/04/2022.
7 O Coronel Carlos Brilhante Ulstra foi amplamente relacionado com os casos de tortura 
ocorridos no DOI-Codi de São Paulo entre os anos de 1970 a 1974, período em que foi comandante do 
local.
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falecido,   pode  ser  encontrado  em  relatórios  da  Comissão 
Nacional   da  Verdade,  que  apresentam dados de  sua atuação: 

As  circunstâncias  e  a  autoria  dos  sequestros  e  de-
saparecimentos  de  Carlos  Alberto  Soares  de  Freit-
as,  Antônio  Joaquim  Machado,  Mariano  Joaquim  da  
Silva  e  Aluízio  Palhano  Pedreira  indicam  comple-
mentaridade  entre  os  DOI  e  a  Casa  de  Petrópolis.  
Carlos  Alberto  Brilhante  Ustra  comandava  o  DOI/SP  
não  somente  à  época  do  desaparecimento  de  Aluízio  
Palhano,  mas  durante  todo  o  período  em  que  há  
denúncias  de  desaparecimentos  vinculados  à  Casa  
da  Morte.  A  partir  de  fevereiro  de  1973,  o  coronel  
Freddie  Perdigão  Pereira  passou  a  trabalhar  ao  lado  
de  Ustra  no  DOI/SP  e,  segundo  depoimento  de  
Marival  Chaves  à  CNV,  teria  atuado  como  elemento  
de  ligação  entre  esse  órgão  e  as  equipes  do  CIE  
que  atuavam  na  Casa  da  Morte. ( RELATÓRIO DA 
COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, 2014, pág. 541) 
 

 Mas  porque  tais personalidades  ligadas  ao  regime  de  
exceção  ainda  são representados  e lembrados  de  maneira  
positiva  a  sociedade  brasileira?  Cabe  aqui  fazer  um  breve  
resumo  de  como  o  período  ditatorial  se  constituiu  como  
memória.  Primeiro,  é  importante  entendermos  que  existe  
uma  disputa  pela  narrativa  sobre  regime  militar  ou  dita-
dura,  pois  a  visão  dos  críticos  -  ditadura  -  e  os  apoiadores  
-  regime  militar  -  diverge  claramente  sobre  a  memória  que  
se  constituiu  sobre  o  tema.  Como  sabemos,  a  construção  
de  uma  visão  histórica  passa  pela  consolidação  de  uma  
narrativa,  marcada pela apresentação documental, memória e 
até mesmo produção cultural. 

 O  período  da  história  brasileira,  compreendido  entre  
1964  a 1985 ,  tem  diferentes  visões  construídas,  que  passam  
pela  visão  de  que  o  regime  foi  necessário,  pois  era  impor-
tante  combater  a  revolução  comunista  que  se  aproximava,  
pois  “o  comunismo,  para  muitos,  representava  uma  ameaça  
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para  a  sociedade”, ( CAVALCANTI, 2010 ,  p.  2)  e  por  uma  
visão  negativa  do  período,  marcada  pela  repressão  política  
que  utilizava-se  da  prática  de  sequestro,  resultado  de  políti-
ca  sistemática  do  regime  militar  contra  opositores  políticos.  
(RELATÓRIO  DA  COMISSÃO  NACIONAL  DA  VERDADE, 
2014 , pág. 501). 

 Mas  quando  observamos  o  legado  presente  em  nos-
sa  sociedade,  percebemos  que  ainda  existem  permanências  
que  exaltam  a  memória  do  regime  militar  na  sociedade  
brasileira.  Cabe  analisar  as  diversas  obras  de  infraestru-
tura  espalhadas  pelo  Brasil,  que  homenageiam  presidentes  
do  período  ditatorial.  Um  caso  emblemático  que  simboliza  
esta  disputa,  é  a  ponte  Costa  e  Silva,  localizada  na  cida-
de  de  Brasília.  No  ano  de 2015 ,  um  projeto  de  lei  havia  
renomeado  a  estrutura  para  “Ponte  Honestino  Guimarães”,  
nome  do  líder  estudantil  da  cidade  e  que  desapareceu  no  
período  da  ditadura  Porém,  a  deputada  federal  Bia  Kicis,  
apresentou  um  projeto  em  2018  que  argumentava  que  a  
troca  de  nome  não  havia  realizado  uma  consulta  popular,  
desejando  assim  a  permanência  do  nome  do  general  na 
ponte do Distrito Federal8. 

 Outro  ponto  que  merece  destaque,  é  a  permanência  
de  práticas  violentas  e  investigativas  dos  órgãos  públicos,  
atuando  de  maneira  invasiva  com  instituições  que  são  her-
deiras  do  período  da  ditadura,  como  o  caso  da  Agência  
Brasileira  de  Inteligência,  a  ABIN.  Sua  criação,  datada  do  
ano  de  2000  durante  o  2º  mandato  do  governo  Fernando  
Henrique,  apresenta  uma  instituição  que  foi  criada  com  o  
8 https://www.poder360.com.br/justica/justica-decide-que-ponte-em-brasilia-volte-a-ter-
nome-do-ditador-costa-e-silva/. Acesso em: 24/04/2022.
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principal  objetivo  de  “fornecer  subsídios  ao  Presidente  da  
República  nos  assuntos  de  interesse  nacional”9. Qual é o in-
teresse nacional previsto por  essa lei? 

 Vale  lembrar  que  logo  após  a  instauração  do  regi-
me  militar,  durante  o  governo  de  Castelo  Branco,  houve  a  
criação  do  Serviço  Nacional  de  Inteligência,  instituído  como  
órgão  da  Presidência  da  República  pela  lei  nº  4.341/1964,  
e  que  tinha  como  “finalidade  superintender  e  coordenar,  
em  todo  o  território  nacional,  as  atividades  de  informa-
ção  e  contra  informação,  em  particular  as  que  interessem  
à  Segurança  Nacional.”10. Na  época,  temas  relacionados  à  
Segurança  Nacional  eram  vistos  como  toda  atividade  de  
oposição  ao  regime  militar,  tanto  que  na  época  já  se  tem  
relatos  de  prisões  arbitrárias  e  ataques  realizados  pelo  go-
verno  contra  lideranças  estudantis  no  Rio  de  Janeiro,  como  
o  caso  da  UNE  que foi incendiada11. 

 Como  realizado  por  sua  antecessora  institucional,  a  
ABIN  acabou  realizando  excessos,  como  no  caso  ocorrido  
no  ano  de 2000 ,  quando  realizou  espionagem  direta  das  
conversas  de  Itamar  Franco,  que na época era Governador de 
Minas Gerais e inimigo político do Presidente FHC. 

 Uma  reportagem  da  revista  Veja  revela  que  havia  três  
equipes  da  ABIN  bisbilhotando  a  vida  de  Itamar  Franco:  
uma  em  Belo  Horizonte  e  duas  em  Brasília.  Seus  passos  
estariam  sendo  rastreados  desde  março  de  1998,  quando  
tentou  sair  candidato  à  Presidência  da  República  pelo  seu  
partido,  o  Partido  do  Movimento  Democrático  Brasileiro  
9 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9883.htm. Acesso em: 24/04/2022.
10 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4341.htm. Acesso em: 24/04/2022.
11 https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2014-04/lideres-estudantis-da-decada-de-
50-relembram-incendio-da-sede-da-une. Acesso em: 24/04/2022.
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(PMDB).  (ZAVERUCHA,  2008,  pág. 186) 
 Além  da  herança em  órgãos  governamentais,  vemos  

também  que  a  produção  cultural  está  marcada  por  uma  
exaltação  de  práticas  violentas  realizadas  durante  o  regime  
militar.  No  ano  de 2007 ,  o  filme  Tropa  de  Elite  foi  lançado,  
inspirado  em  relatos  de  ex-policiais  militares  que  integra-
ram  o  batalhão  de  operações  especiais  ,  o  BOPE.  A  pro-
dução  apresenta  uma  visão  sobre  o  combate  ao  tráfico  de  
drogas  nas  ruas  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  tendo  como  
foco  demonstrar  que  tal  combate  contra a criminalidade é 
pautada por uma guerra entre traficantes e policiais. 

 O  filme  tem  como  personagem  principal  o  Capitão  
Nascimento,  interpretado  pelo  ator  Wagner  Moura,  que  
dá  vida  ao  comandante  operacional  da  tropa.  Em  diversos  
momentos  da  obra,  o  capitão  demonstra  que  para  a  so-
brevivência  do  policial  integrante  do  BOPE,  a  atuação  do  
policial  acabam  se  limitando  “a  uma  escolha:  se  não  matar,  
morre.” ( MARQUES  &  ROCHA, 2010 ,  p.  51)  Essa  visão  de  
um  conflito  declarado  entre  dois  grupos  opositores,  reforça  
a  ideia  de  uma  sociedade  que  possui  traços  ditatoriais  em  
seu  meio.  O  que  se  apresenta  no  filme  é  que  o  BOPE  pode  
usar  da  violência  para  obter  resultados  de  combate  à  cri-
minalidade,  demonstrando  assim  uma  falta  de  alinhamento  
com  os  princípios básicos da ordem dos direitos humanos. 

 A  barbárie  apresentada  na  produção  cinematográfica  
com  uma  atuação  truculenta  dos  policiais  é  apresentada  
como  resultado  de  um  curso  de  formação  extremamente  
difícil  de  ser  concluído.  Como  apresentado  ao  longo  da  
obra,  o  treinamento  desumaniza  os  alunos,  tratando-os  de  
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maneira  autoritária  e  sem  nenhuma  dignidade.  No  momen-
to  da  refeição,  “os  alunos  são  convocados  a  comer  como  
bichos,  lutando  para  conseguir  um  punhado  de  comida.  
Não  se  vê,  em  nenhum  momento,  manifestações  de  re-
sistência  ou  recusa  à  ação  descontrolada  dos  superiores.” 
( MARQUES  &  ROCHA, 2010 ,  p.  55)  Tal  relato  não  é  tão  
diferente  do  treinamento  oferecido  pelas  polícias  militares  
do  território  brasileiro,  pois  nos  últimos  ano s  têm  surgido  
casos  de  violência  nos  cursos  de  formação,  criando  uma  
cultura  de  ódio  e violência na formação desses   policiais12.  

 Com  as  argumentações  apresentadas  aqui,  é  possí-
vel  perceber  que  os  resquícios  ditatoriais  ainda  estão  vivos  
em  várias  realidades  da  sociedade  brasileira.  A  polarização  
presente  no  interior  desta  sociedade,  com  uma  repetição  
constante  de  denominações  de  aliado  e  inimigo,  acabam  
alimentando  uma  cultura  de  ódio  e  violência  que  favore-
cem  os  excessos  no  campo  institucional  e  na  construção  de  
uma  memória  sobre  a  ditadura  militar,  criando  um  racha  
na  sociedade  brasileira  que  ainda  não  foi  solucionado. 

4 CIÊNCIAS SOCIAIS AINDA É SINÔNIMO DE 
LUTA? 

 Pensar  as  Ciências  Sociais  no  Brasil  (e  na  América  
Latina),  significa,  entendermos  este  fenômeno  sobretudo  a  
partir  dos  movimentos  mais  recentes  de  nossa  história,  no-
tadamente  entre  os  anos  1970  e 1980 ,  os  quais  ocorreram  
12 Os casos de violência nos cursos de formação podem ser vistos em duas reportagens nos 
seguintes Links: https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/151231_treinamento_policia_tg 
ehttps://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2022/01/24/apos-videos-que-mostram-agressao-
em-curso-pm-afasta-dez-militares-e-suspende-novos-treinamentos.ghtml.
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tanto  no  Estado  brasileiro,  quanto  nos  demais  países  da  
América  Latina,  em  especial  naqueles  em  que  houve  oposi-
ção  aos  regimes  militares  vigentes  no  período13.  Em  geral,  
estes  movimentos  estavam  ligados  à  Igreja  e  aos  padres  
pertencentes  à  Teologia  da  Libertação.  Na  década  seguin-
te,  com  o  processo  de  redemocratização  em  vários  países  
latino-americanos,  no  caso  do  Brasil  houve  significativas  
mudanças  neste  cenário,  uma  vez  que  as  manifestações  
com  o  viés  mais  politizado,  haviam  se  esvaziado  com  o  
fim  dos  regimes  militares.  Contudo,  mesmo  com  a  mudan-
ça  das  motivações  de  mobilização,  os  movimentos  sociais  
foram  significativamente  importantes  no  avanço  dos  direi-
tos  sociais  no  período  inicial  de  redemocratização,  como  o  
apoio  ao  Movimento  das  Diretas  Já14 e  os  avanços  sociais  
garantidos  na  Constituição  Feder al  de  1988.  Nesse  contex-
to, os  anos  1990  tiveram  alguns  exemplos  de  atuação  dos  
movimentos  sociais,  como  por  exemplo  o  Programa  Bolsa  
Escola  e  a  Implantação  do  Orçamento  participativo,  ambas  
políticas  que  foram  usadas  pelos  governos  e  que  foram  
conquistas  a  partir  de  pressão  e  mobilização  de  diversos  
grupos15.  Do  final  do  século  passado  para  o  início  do  século  
XXI,  tivemos  várias  vertentes  de  Movimentos  Sociais,  com  
pautas  diversas,  como:  meio  ambiente,  o  embate  de  gru-
pos  sindicais  indo  de  encontro  aos  governos  neoliberais,  na  
defesa  de  direitos  trabalhistas  e  sociais,  ainda  conquistados  
no  século  XX,  assim  como  grupos  que  defendem  o  direito  
13 Gohn, Maria da Glória. Movimentos sociais na contemporaneidade. Disponível em: https://
www.scielo.br/j/rbedu/a/vXJKXcs7cybL3YNbDCkCRVp/?lang=pt. Acesso em: 10 Jun. 22.
14 Dos Santos, Francisco de Assis Rodrigues. Diretas Já: O movimento que marcou o Brasil nos 
anos 80. Disponível em: http://www.famep.com.br/novo/famep/producao-cientifica/graduacao/
bacharelado-em-servico-social/5-diretas-ja---o-movimento-social-que-marcou-o-brasil-nos-anos-80.
pdf. Acesso em: 10 Jun. 22.
15 Idib.
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à  educação ( previsto  como  direito fundamental, segundo a 
CF/8816.  

 Outro  importante  movimento  social,  o  qual  ganhou  
força  já  na  década  de 1970 ,  sobretudo  no  período  de  maior  
repressão  durante  a  ditadura,  foi  o  movimento  estudantil,  
tendo  sido  um  dos  protagonistas  de  grandes  manifestações,  
colocando-se  contrariamente  ao  governo  e  a  várias  decisões  
políticas ( como  por  exemplo  os  Atos  Institucionais  duran-
te  o  período  de  exceção)  e  mais  tarde,  o  movimento  dos  
caras  pintadas,  em  1992,  durante  o  conturbado  período  do  
governo  Collor,  que  culminou com seu Impeachment17.  

 Mais  recentemente,  podemos  citar  o  movimento  so-
cial  durante  o  mês  de  junho  de  2013,  com  características  
bastante  peculiares,  já  que  observava  a  horizontalidade  e  
ausência  de  lideranças,  fato  que,  em  tese  caracterizaria  as  
manifestações  mais  participativas,  ao  mesmo  tempo  em  
que  foram  cooptados pela grande mídia, a qual procurava di-
recionar tais movimentos18. 

 Nesse  contexto,  tivemos  a  atuação  de  diversos  gru-
pos,  como  os  trabalhadores  sindicalizados,  estudantes,  mas  
também  uma  adesão  significativa,  e  em  certa  medida  iné-
dita,  de  novos  atores  participando  das  manifestações,  com  
um  forte  apelo  para  não  haver  siglas  partidárias  cooptando  
o  movimento,  na  tentativa  de  manter  as  manifestações  de-
mocráticas  e  “apartidárias”,  com  o  propósito  de  despolitizar 
o movimento. 
16 Constituição Federal Da República Federativa Do Brasil. Seção que pactua a educação como 
direito de todos. Disponível em: http://pactoensinomedio.mec.gov.br/images/pdf/constituicao_
educacao.pdf. Acesso em: 10 Jun. 22.
17 Disponível em: https://www.significados.com.br/exemplos-de-movimentos-sociais/. Acesso 
em: 15 Jun. 22.
18 Os protestos estudantis de 2013 e os movimentos sociais no Brasil contemporâneo. Disponível 
em: https://revistas.uece.br/index.php/tensoesmundiais/article/view/373/277. Acesso em: 15 Jun. 22.
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 Entre  2013  e  2018  uma  onda  se  reorganizou  e  avan-
çou  em  todas  as  estruturas  sociais  do  país  ocasionando  não  
só  o  segundo  impeachment  da  história  do  país  como  uma  
série  de  ataques  à  Constituição  via  PEC  e  reformas.  Tal  
processo  continuou  por  dentro  das  estruturas  do  Estado  
brasileiro  e,  a  partir  das  eleições  de  2018,  com  a  ascensão  
de  um  governo  de  extrema  direita,  declaradamente  comba-
tivo  aos  movimentos  sociais,  que  têm  sido  gradativamente  
desarticulados  e  colocados  em  dificuldade  para  suas  atua-
ções.  O  desmonte  das  políticas  públicas,  como  a  perda  da  
participação  social  em  conferências  e  conselhos  de  política  
vem  sendo  fortemente  incentivado  neste  período,  assim  
como  o  desponte  de  políticas  sociais  ligadas  aos  Direitos  
Humanos,  investimentos  em  educação,  cultura  e  saúde,  os  
quais  sofreram,  e  sofrem  reveses  consecutivos  sobretudo  a  
partir  de  2018. 

 Pautas  como  diversidade  sexual,  direitos  das  mulhe-
res,  direitos  indígenas,  de  combate  ao  racismo,  comunidades  
quilombolas,  proteção  ao  meio  ambiente  e  demais  minorias  
têm  sido  desarticuladas  neste  período,  enfraquecendo  e  di-
ficultando  enormemente  a  atuação  dos  movimentos  sociais 
em nível nacional. 

 Por  todo  o  quadro  apresentado,  o  momento  não  é  de  
desmobilização,  pelo  contrário,  é  de  luta  e  de  reconquista  
dos  direitos  e  dos  espaços  que  já  haviam  sido  conquistados  
pelos  movimentos  sociais,  fruto  de  muitas  lutas  nos  anos  
anteriores  e  que  vêm  sendo  retirados  ou  suprimidos,19 so-
bretudo  da  parte  da  populaçã o  que  mais  necessitam  deste  
19 Os movimentos sociais e o governo Bolsonaro. Disponível em: https://www.diap.org.br/index.
php/noticias/agencia-diap/88925-os-movimentos-sociais-e-o-governo-bolsonaro. Acesso em: 20 Jun. 
22.
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suporte  da  sociedade  civil,  qual  seja:  os  pretos  e  periféri-
cos,  o  movimento LGBTQIAP+,  as  mulheres,  os  indígenas  
e  quilombolas,  os  pobres,  os  quais,  somados,  representam  
a  imensa  maioria  da  população  brasileira  que  precisam  e  
merecem  ser  assistidos  pelo  Estado  brasileiro,  mas  tam-
bém  pela  sociedade  civil  organizada.  Sigamos,  pois,  com  o  
trabalho dos movimentos sociais para e por todos àqueles que 
mais necessitam: os brasileiros! 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Podemos  observar  que  o  risco  aos  registros  oficiais  
de  direitos  que  são  feitos  através  da  figura  do  Estado  é  o  
risco  a  história  e  quem  a  faz.  Os  registros  trazidos  nessas  
páginas  mostram  a  necessidade  de  entendermos  que  o  ris-
co  maior  que  se  corre  na  atualidade  é  o  risco  do  combate  
entre  a  memória  e  o  esquecimento,  como  sinaliza  a  filósofa  
Hannah  Arendt.  A  condição  humana  em  sua  pluralidade,  
adaptabilidade  e  diversidade  se  encontram  em  risco.  Pode-
mos  perceber  a  necessidade  urgente  de  protegermos  mui-
tas  das  expressões  humanas  de  conhecimento:  a  política,  a  
história  e  as  ciências  sociais  como  expressões  sistemáticas  
da  vida  humana  e,  assim  sendo,  grandes  trincheiras  de  
luta. Luta que começa na compreensão do caminho que nos fez 
chegar aqui, onde chegamos. 

 As  ciências  sociais  inseridas  na  dinâmica  de  forma-
ção  societária  são  capazes  de  fermentar  criticamente  os  
pensamentos  e  as  leituras  de  realidade.  Esse  movimento  é  
capaz  de  tonificar  e  capilarizar  a  participação  social,  motor  
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da  auto-organização  dos  movimentos  sociais.  Minimizar  a  
visão  crítica  da  história,  da  política  cria  espaços  de  invisi-
bilidades  onde  a  violência,  a  agressividade,  e  a cegueira se 
escondem. 

 Se  convivemos  hoje  com  ecos  da  ditadura,  com  a  
cultura  da  força  e  da  violência,  com  a  intolerância  contra  
os  diferentes  e  as  diferenças,  com  a  negação  da  vida  e  a  
volta  da  fome  em  larga  escala é porque confundimos interes-
ses nacionais com interesses de alguns da nação. 

 Os  dados  históricos  trazidos  nas  páginas  anteriores  
mostraram  que  ataques  à  formação  da  população  num  
dado  momento  histórico  têm  por  objetivo  atacar  essa  mes-
ma  população  num  momento  histórico  posterior.  É  mister  
reaproximar  os  brasileiros  de  sua  história,  divulgar  as  pes-
quisas  que  elucidam  segredos  velados  e  que  julgamos  sabi-
dos  por  todos,  é  importante  centrar  as  lutas  em  elementos 
cada vez mais profundos. 

 No  que  se  refere  aos  movimentos  sociais,  é  im-
portante  aprofundar  as  bandeiras  e  formar  pessoas  para  
ganhos  gerais:  todos  deveríamos  estar  lutando  para  que  
nem  indígenas,  nem  mulheres,  nem  negros,  nem  membros  
da  comunidade  LGBTQIA+,  nem  periféricos,  nem  crianças,  
nem  estrangeiros sejam mortos por motivo algum e por nin-
guém. 

 A  produção  de  conhecimento  a  circulação  dela  por  
todas  as  camadas  sociais,  na  educação  formal  ou  não  for-
mal,  disponibilizadas  através  do  ensino,  das  pesquisas  e  das  
ações  de  extensão  colocam  as  ciências  sociais  e  as  ciências  
sociais  aplicadas  num  lugar  estratégico  de  fortalecimento  
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das  bases,  influenciando  a  participação  social  e  fortalecendo  
os  movimentos  sociais  que  precisamos  na  contemporanei-
dade  reaprender  a  lutar.  E  reaprender  a  lutar  não  é  usar  
as  armas  do  inimigo,  mas  saber  construir suas próprias 
armas. 
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  CAPÍTULO 8
CONTRIBUIÇÕES DA LINGUÍSTICA 

TEXTUAL NOS PROCESSOS DE ENSINO  E 
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 Paulo Roberto Barbosa 

 Leonice Aparecida de Fátima Alves P. Mourad 

 Rafael Francisco Braz

 Adriele Carvalho dos Santos

1 INTRODUÇÃO 

 Ser  educador  na  contemporaneidade  é  muito  desa-
fiador.  Por  isso,  pensar  a  educação  à  luz  da  Linguística  
Textual  é  ratificar  que  esse  processo  educacional  acontece,  
evidentemente,  em  um  tempo  e  um  espaço  historicamente  
marcado  a  partir  de  perspectivas  sociais,  culturais,  educa-
tivas  que não acontecem acidentalmente, nem involuntaria-
mente. 

 Ademais,  convém  salientar  que,  na  atual  conjuntura  
de  enfrentamento  educacional,  constatou-se  a  necessidade  
de  ampliação  irrestrita  de  uma  efetiva  educação  de  quali-
dade,  pois  as  disparidades  educacionais  dos  educandos  que  
outrora  já  eram  evidentes,  ficaram  ainda  mais  latentes.  
Isso  porque,  multifacetados  são  os  alunos  e  os  processos  
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de  ensino  e  aprendizagem  precisam  acompanhar  essas  ne-
cessidades.  De  fato,  as  escolas,  sobretudo  as  públicas,  são  
as  que  mais  sofrem  com  toda  a  situação  e  que  precisam  
se  adequar  aos  processos  de  ensino  e  aprendizagem  na  
educação  básica.  Dito  isso,  pesquisadores,  docentes,  gesto-
res  etc.  são  desafiados  a  refletir  sobre  esses processos de 
aprendizagem do aluno. 

 Para  alcançar  essa  proposta,  elegemos  a  pesquisa  
bibliográfica  e  documental.  No  que  diz  respeito  à  pesquisa  
bibliográfica,  ela  é  concebida  a  partir  de  materiais  já  publi-
cados,  como  livros,  teses,  dissertações  e  artigos  científicos  
(SEVERINO,  2007).  No  que  se  refere  à  pesquisa  documen-
tal,  Severino (2007 ,  p.  122)  declara  que  “os  conteúdos  dos  
textos  ainda  não  tiveram  nenhum  tratamento  analítico”,  
mas  que  se  constituem  matéria-prima  de  dados  a  fim  de  
constituir  sua  investigação  e  análise.  Além  disso,  a  pesquisa  
bibliográfica  “consiste  numa  espécie  de  ‘varredura’  do  que  
existe  sobre  um  assunto  e  o  conhecimento  dos  autores  que  
tratam  desse  assunto”  (MACEDO,  1994,  p.  13,  grifos  do  
autor).  Essa  escolha  decorre  em  virtude  da  gama  de  ma-
terial  a  ser  estudado;  tal  abundância  leva  o  pesquisador  a  
buscar  em  diversificadas  fontes  a  matéria  científica,  temas  
que  corroboram  para  a  qualidade  do  trabalho,  bem  como  
demonstram  a  abrangência e importância do tema analisado. 

 Vale  ressaltar  que,  neste  estudo,  a  pesquisa  docu-
mental  segue  concomitante  à  pesquisa  bibliográfica,  haja  
vista  a  necessidade  de  se  escolher,  entre  a  amplitude  de  
matéria  científica,  as  informações que realmente interessam 
e que estão relacionadas ao tema. 
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 Quanto  à  abordagem  da  investigação,  sistematizamos  
o  estudo  a  partir  da  pesquisa  qualitativa.  De  acordo  com  
Gil  (2002),  nas  pesquisas  qualitativas,  o  conjunto  inicial  de  
categorias,  em  geral,  é  reexaminado  e  modificado  sucessi-
vamente  com  a  intenção  de  se  obter  ideais  mais  abrangen-
tes e significativos. 

 À  vista  disso,  cabe  esclarecer  que  esta  investigação  
tem  como  objetivo  discutir  as  contribuições  que  a  Linguís-
tica  Textual  pode  trazer  acerca  dos  processos  de  ensino  e  
aprendizagem  na  educação  básica,  bem  como  perspectivas  
para  que  vençamos  o  desafio  educacional  lançado  para  esse  
processo  de  aprendizagem.  O  aporte  teórico  que  fundamen-
ta  o  texto  é  composto  principalmente  por  Fávero  (2009  
[1991])  e  Bechara (2009) ,  respectivamente  presentes  nos  
títulos,  Coesão  e  coerência  textuais  e  Moderna  Gramática  
Portuguesa,  de  onde  foram  retirados  os  trabalhos  que  dão  
sustentação  a  essa  investigação.  Neste  trabalho  considera-
mos  a  humanização  como  um  componente na interlocução 
qualificada no contexto educacional. 

2  LINGUÍSTICA TEXTUAL: ELEMENTOS QUE 
DÃO SUSTENTAÇÃO AO TEXTO
 

 Os  estudos  relativos  à  Linguística  Textual  tiveram  
início  na  década  de  90  do  século  XX,  notadamente  na  
Alemanha ( FÁVERO,  2009 [1991]) ;  FÁVERO;  KOCH,  2012 
[1983]) ,  contudo,  ampliaram-se  por  toda  a  Europa.  Con-
forme  Leonor  Lopes  Fávero  e  Ingedore  Grünfeld  Villaça  
Koch  (2012  [1983]),  o  termo  que  intitula  o  estudo  dos  tex-



236 | Contribuições interdisciplinares em educação e ensino: reflexões contemporâneas

Editora Via  Dourada

tos  do  ponto  de  vista  linguístico  foi  utilizado  pela  primeira  
vez  em  1955  por  Eugenio  Coseriu,  mas  começou  a  denotar  
o  significado  que  conhecemos  hoje  a  partir  da  publicação  
Linguistik  der  Lüge,   de  Harald  Weinrich,  em  1966 ( FÁVE-
RO,  2009  [1991]).  Em  virtude  da  diversidade  de  concepções  
de  texto,  muitos  eram  os  nomes  dados  para  as  concepções.  
Segundo  Fávero (2014) ,  os  termos  eram:  Teoria  de  Texto ( 
Siegfried  Schmidt),  Textologia ( Roland  Harweg),  Teoria  da  
Estrutura  do  Texto  –  Estrutura  do  Mundo ( Janos  Petöfi), 
Análise do Discurso (Zellig Harris) e Translinguística (Roland 
Barthes). 

 No  Brasil,  os  primórdios  da  Linguística  Textual  e,  até  
hoje,  os  destaques  dessa  área  de  estudo  são  Leonor  Lopes  
Fávero,  Ingedore  Grünfeld  Villaça  Koch,  Luiz  Antônio  Mar-
cuschi  e  Ignácio  Antônio Neis.  Frente  aos  postulados  desses  
pesquisadores  da  área,  na  contemporaneidade,  é  preciso  
afirmar  que  hoje  todas  as  ações  textuais  são  engajadas  
em  contextos  sociais,  ou  deveriam  sê-los,  e  têm  objetivos  
sociais  e  dependem  de  papéis  sociais.  Por  isso,  Beaugrande  
e  Dressler  (2005  [1981])  apontam  para  relevância  dos  sete  
princípios  responsáveis  pela  textualidade  que,  notadamente  
estão  a  serviço  no  processo  de  ensino  e  aprendizagem  de  
línguas  na  educação  básica,  tais  como:  a  intencionalida-
de  refere-se  ao  objetivo  que  o  produtor  do  texto  tem  em  
mente  numa  determinada  situação  comunicativa;  a  aceita-
bilidade  diz  respeito  ao  receptor  da  mensagem,  em  virtude  
de  o  texto  possuir  um  conjunto  de  informações  que  podem  
ser  relevantes;  a  situacionalidade  é  a  coerência  pragmática  
do  conteúdo,  em  outras  palavras,  o  receptor  da  mensa-



  Paulo Roberto Barbosa  et al. | 237

Série Saberes e fazeres da educação: volume 30

gem  precisa  identificar  o  emprego  da  linguagem  em  um  
determinado  contexto;  e  a  informatividade  trata  do  grau  
de  informações  que  o  texto  possui.  Todo  o  texto,  para  ser  
merecedor  de  atenção,  deve  obter  informações novas e con-
ter também suficiência de dados. 

 O  texto  precisa  apresentar  todas  as  informações  
necessárias  para  que  seja  compreendido,  como  tenciona  o  
produtor.  Além  desses  fatores,  é  pertinente  tratar  da  inter-
textualidade,  da  coesão  e  da  coerência.   A  intertextualidade  
diz  respeito  aos  fatores  que  fazem  um  texto  utilizar-se  de  
outros  textos,  pois  sabe-se  que  todo  texto  é  um  intertexto,  
isto  é,  tudo  o  que  falamos  e  escrevemos  já  foi  utilizado  por  
outras  pessoas  em  outro  momento,  uma  vez  que  o  proces-
so  discursivo  se  estabelece  sempre sobre um discurso prévio. 

 Para  Fávero  (2009  [1991]),  sempre  que  um  texto  é  
desenvolvido,  o  produtor  seleciona  dados  e  informações  do  
seu  banco  de  conhecimentos  prévios  para  incorporá-los  ao  
enunciado.  Para  que  isso  ocorra  de  forma  clara,  ele  pre-
cisa  usar  alguns  elementos  de  ligação  para  que  as  ideias  
sejam  estabelecidas  e  interligadas,  a  fim  de  possibilitar  um  
bom  desenvolvimento  do  texto  –  esses  são  os  elementos  
coesivos .  Os  elementos  de  coerência  são  os  que  “dão  conta  
do  processamento  cognitivo  do  texto,  além  de  permitirem  
uma  análise  mais  profunda”  (FÁVERO,  2009  [1991],  p.  61).  
Desse  modo,  enquanto  a  coesão  acontece  em  nível  micro-
textual  (conexão  da  superfície  do  texto),  a  coerência  confi-
gura-se,  em  boa  parte,  como  o  nível  macrotextual  (conexão  
conceitual  e  estruturação  do sentido) (FÁVERO, 2009 [1991]). 
Segundo a pesquisadora, 
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O  texto  contém  mais  do  que  o  sentido  das  ex-
pressões  na  superfície  textual,  pois  deve  incorporar  
conhecimentos  e  experiência  cotidiana,  atitudes  e  in-
tenções,  isto  é,  fatores  não  linguísticos.  Desse  modo,  
um  texto  não  é  em  si  coerente  ou  incoerente;  ele  
o  é  para  um  leitor/alocatário  numa  determinada  
situação (FÁVERO, 2009 [1991], p. 62). 

 Para  Beaugrande  e  Dressler  (2005[1981])  , que   de-
senvolveram  os  princípios  de  textualidade,  é  necessário  si-
tuar-nos  no  texto,  fonte  primária  dos  estudos  da  Linguísti-
ca  Textual  atualmente.  Por  isso,  os  estudiosos  afirmam  que  
um  texto  é  um  acontecimento  comunicativo  que  cumpre  
sete  princípios  de  textualidade .  Se  um  texto  não  satisfaz  
algum(ns)  desses  princípios,  então  não  se  pode  considerar  
que  ele  seja  comunicativo  (BEAUGRANDE;  DRESSLER,  2005  
[1981]).  Nessa  esteira,  Fávero  (2009  [1991])  assevera  que  
há  vários  fatores  linguísticos  que  se  manifestam  por  meio  
dos  textos.  Para  a  autora,  “trata-se,  pois,  de  um  contínuo  
comunicativo  contextual  caracterizado  pelos  princípios de   
textualidade:  contextualização, coesão,  coerência,  intencio-
nalidade,   informatividade,  aceitabilidade, situacionalidade   e  
intertextualidade” ( FÁVERO, 2009 [1991]  , p.7). 

 A  partir  disso,  verifica-se  outro  elemento  que  pas-
sa  a  compor  o  novo  conceito  de  texto,  a  textualidade,  ou  
seja,  é  um  conjunto  de  elementos  que  fazem  com  que  um  
texto  seja,  de  fato,  considerado  como  tal,  e  não  como  um  
aglomerado  de  palavras  e  frases  soltas.  Dessa  forma,  é  a  
partir  dela  que  os  textos  se  tornam  um  todo  significativo  
e  comunicam  de  alguma  forma  a  mensagem. 
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3 A IMPORTÂNCIA DA ARTICULAÇÃO LINGUÍS-
TICA E LETRAMENTO (ADRIELE) 

 Sabe-se  que  desde  de  o  começo  da  civilização  o  
homem  já  utilizava  a  linguagem.  Seja  por  meio  de  dan-
ças,  gestos,  mímicas  ou  tantas  outras  manifestações.  Deste  
modo,  Bechara (2009) ,  salienta  que  a  linguagem  pode  ser  
entendida  como  qualquer  sistema  seja  ele,  de  signos,  de  
símbolos  utilizados  na  intercomunicação  em  ambiente  so-
cial  de  determinada  comunidade  a  fim  de  explanar  suas  
ideias,  sentimentos  e  etc.  Nesta  perspectiva,  “A  linguagem  
se  realiza  historicamente  mediante  sistemas  de  isoglossas  
comprovados  numa  comunidade  de  falantes,  conhecidos  
com  o  nome  de  línguas [...]” (BECHARA, 2009, p. 16). 

 Deste  modo,  Bechara  (2009),  vem  dizer  que  esta  
linguagem  se  apresenta  em  cinco  dimensões  onde  cada  
uma  desempenha  determinada  função  dentro  do  sistema  
no  qual  a  linguagem  está inserida, de acordo com o exposto: 

Criatividade,  porque  a  linguagem,  forma  de  cultura  
que  é,  se  manifesta  como  atividade  livre  e  criadora,  
ou  “do  espírito”,  isto  é,  como  algo  que  vai  mais  
além  do  aprendido,  que  não  simplesmente  repete  o  
que  já  foi  produzido.  Materialidade,  porque  a  lin-
guagem  é,  primeiramente,  uma  atividade  condicio-
nada  fisiológica  e  psiquicamente,  pois  implica,  em  
relação  ao  falante,  a  capacidade  de  utilizar  os  órgãos  
de  fonação,  produzindo  signos  fonéticos  articulados ( 
fonemas,  grafemas,  quando  representados  na  escri-
ta,  etc.)  com  que  estabelece  diferenças  de  significado  
(por  exemplo,  Pala,  Vala,  Mala,  Tala,  Rala,  etc.);  en-
quanto  em  relação  ao  ouvinte,  implica  a  capacidade  
de  perceber  tais  fonemas  e  interpretar  o  percebido  
como  referência  ao  conteúdo  configurado  pelo  fa-
lante  mediante  os  signos  fonéticos  articulados.  É  o  
nível  biológico  da  linguagem.  Semanticidade,  porque  
a  cada  forma  corresponde  um  conteúdo  significa-
tivo,  já  que  na  linguagem  tudo  significa,  tudo  é  
semântico.  Alteridade,  porque  o  significar  é  origi-
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nariamente  é  sempre  um  “ser  com  outros”,  próprio  
da  natureza  político-social  do  homem,  de  indivíduos  
que  são  homens  juntos  a  outros  e,  por  exemplo,  
como  falantes  e  ouvintes,  são  sempre  cofalantes  e  
coouvintes.  Historicidade,  porque  a  linguagem  se  
apresenta  sempre  sob  a  forma  de  língua,  isto  é,  de  
tradição  linguística  de  uma  comunidade  histórica.  
Não  existe  língua  desacompanhada  de  sua  referência  
histórica:  só  há  língua  portuguesa,  língua  francesa,  
língua  inglesa,  língua  espanhola, língua latina, etc. 
(BECHARA, 2009, p. 17). 

 De  acordo  com  o  autor,  a  língua  representa  um  
conjunto  de  signos  que  são  mediados  por  um  sistema  con-
vencional,  que  pertence  a  um  grupo  de  indivíduos.  Neste  
sentido, é  necessário   compreender  o  processo  que  ocorre  
diante da   materialização  das palavras  que   são  utilizadas  na  
construção  dos  discursos,  pois,  quando  pronunciamos  as  
palavras,  fazemos  uso  de  duas  combinações;  a  primeira  se 
refere  ao  som  que ela  está  representando ( significante),  ou  
seja,  uma  combinação  lógica.  Já  a  segunda,  está  relacionada  
à  ideia  associada  a  ela,  ou  seja,  é  a  combinação  de fonemas 
dentro de cada signo linguístico  (significado). 

 Desta  forma,  quando  se  tem  a  combinação  entre  os  
signos  temos  a  primeira  articulação  da  língua  e  quando  
temos  a  combinação  entre  fonemas  temos  a  segunda  ar-
ticulação  da  língua.  logo,  é  de  suma  importância  compre-
ender  o  processo  de  articulação  que  a  língua  está  inserida  
para  assim  entender  e  agir  sobre  os  diferentes  discursos  
que  estão  às  margens  da  sociedade  e,  principalmente,  nas 
instituições escolares. 

 Nesta  perspectiva,  assim  como  a  articulação  linguís-
tica  tem  um  papel  importante  no  discurso,  o  letramento  
também  tem  grande  relevância.  Assim  sendo,  “nosso  corpo  
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é  a  soma  de  vários  outros  corpos.  Ao  corpo  físico,  somam-
-se  um  corpo  de  linguagem,  um  corpo  sentimento,  um  
corpo imaginário, um corpo profissional e assim por diante” 
(COSSO, 2014, p. 16). 

 Soares (2005),  salienta  que  no  decorrer  do  século  
XX,  o  conceito  de  alfabetização  foi  se  ampliando  em  de-
corrência  das  questões  políticas  e  sociais.  Pois,  passa  a  
não  considerar  alfabetizado  quem  tem  controle  sobre  a  
escrita  e  as  capacidades  básicas  de  leitura.  E  sim,  aquele  
que  domina  o  uso  da  linguagem  escrita  a  fim  de  exercer  
uma  prática  social  em  que  a  mesma  desempenha  um  pa-
pel  fundamental  e  necessário  na  língua.  Ainda  de  acordo  
com  a  autora,  é  nesse  ambiente  que  surgiu  o  conceito  de  
letramento.  Conceituado  como;  “o  conjunto  de  conhecimen-
tos,  atitudes  e  capacidades  envolvidos  no  uso  da  língua  em  
práticas  sociais  e  necessários  para  uma  participação  ativa  e  
competente  na  cultura  escrita” ( SOARES, 2005 ,  p.  50).  Ou  
seja,  hoje  é  necessário  que  o  indivíduo  seja  alfabetizado  e  
letrado,  então,  é  necessário  que  o  mesmo  saiba  ler,  escre-
ver  e  interpretar bem. 

 Deste  modo,  a  Base  Nacional  Comum  Curricular-  
BNCC  (BRASIL,  2018),  trás  em  seu  cerne  que  as  leis  da  
educação  falam  de  metas,  objetivos  desenvolvimento  huma-
no  e  social  como  por  exemplo: igualdade, liberdade, solida-
riedade entre tantos outros como o exposto pondera:

Ao  componente  língua  portuguesa  cabe,  então  pro-
porcionar  aos  estudantes  experiências  que  con-
tribuam  para  a  ampliação  dos  letramentos,  de  for-
ma  a  possibilitar  a  participação  significativa  e  crítica  
nas  diversas  práticas  sociais  permeadas/constituídas  
pela  oralidade  e  por outras linguagens(BRASIL, 2018, 
p 67-68) 



242 | Contribuições interdisciplinares em educação e ensino: reflexões contemporâneas

Editora Via  Dourada

 Desta  forma,  e  mediante  ao  exposto,  Aranha (2006),  
salienta  que  a  educação  é  a  responsável  pelo  comporta-
mento  do  ser  humano  na  sociedade,  a  mesma  não  se  
restringe  somente  à  mera  continuidade  da  tradição,  mas  
sim  é  um  processo  que  perdura  a  vida  toda.  Assim  sendo,  
o  letramento  serve  não  somente  para  ler  e  escrever  bem,  
seus  objetivos  são  muito  maiores,  assim  Soares (2005),  
explana  que  o  letramento  tem  vários  objetivos  entre  eles  
estão:  domínio  sobre  linguagem  em  todos  os  contextos,  a  
apropriação  das  práticas  de  leitura  e  escrita,  o  emprego  
adequado  da  leitura  e  da  escrita  nas  práticas  sociais,  ver  
a  linguagem  como  ferramenta  de  interação  com  o  meio,  
relacionar  o  seu  meio  por  meio  da  leitura  de  mundo,  ela-
borar  significados  por  meio  de  leitura,  produzir discursos 
cabíveis de reflexão. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao  término  desse  artigo  é  possível  referirmos  que  
com  base  nos  pressupostos  da  Linguística Textual  que  guar-
da  uma  relação  muito  estreita  com  a  educação  em  interlo-
cução  com  a  Língua  Portuguesa,  bem  como  o  texto  como  
objeto  de  estudo,  o  que  denominamos  e  identificamos  como  
a  unidade  de  análise.  Buscando  estabelecer  uma  análise  
com  base  na  superação  da  dimensão,  sobretudo,  semântica,  
buscando,  pois,  a  relação  entre  o  texto  e  a  denominada  
comunicação-situacionalidade. 
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 A  Linguística  Textual  pode  contribuir,  de  forma  sig-
nificativa,  em  processos  de  ensino/aprendizagem,  uma  vez  
que  ao  priorizar  o  texto  no  ensino  de  Língua  Portuguesa,  
ganha-se  de  forma  expressiva  o  tratamento  dado  nos  pro-
cessos  do  aprendiz,  visto  que  a  linguagem  é  tratada  em  
seu  uso  real  e  efetivo, de  forma  a  garantir o  desenvolvi-
mento  de  inúmeras  competências  por  parte  dos  estudantes,  
com  base  em  situações  reais  de  comunicação  articulando  a  
dimensão  linguística, cognitiva e social. 

 Diante  desse  contexto,  a  Linguística  Textual  situa-se  
como  uma  importante  teoria  texto  para  o  ensino  da  língua  
materna,  cabendo  destacar  o  uso  de  fatores  de  textualiza-
ção  como  a  coesão,  coerência,  intertextualidade,  intenciona-
lidade,  situacionalidade,  informatividade  e  aceitabilidade,  de  
tal  sorte  que  o  texto  é  a  materialização  máxima  da  Língua  
Portuguesa  como  instrumento  de  trabalho  do professor e de 
aprendizagem do aluno. 

 O  artigo  destacou,  ainda,  acerca  da  contribuição  da  
linguística,  os  processos  de  alfabetização e de letramento, 
pressuposto este constante na BNCC. 
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1 INTRODUÇÃO 

 É  comum  a  ideia  de  que  a  educação  seria  a  solução  
para  os  problemas  do  mundo,  ou  então,  de  que  os  ma-
les  da  nossa  sociedade  são  frutos  da  falta  de  um  ensino  
adequado.  Acontece  que  a  instituição  máxima  do  ensino,  
a  escola,  é  parte  desse  mesmo  mundo.  A  escola  não  tem  
o  gabarito  de  respostas  para  todas  as  nossas  crises,  ela  é  
também  o  palco  onde  se  manifesta  grande  parte  das  nos-
sas  angústias sociais. 

 Em  nenhum  outro  período  da  nossa  história  tive-
mos  um  número  tão  grande  de  jovens  e  crianças  na  es-
cola.  É  cada  vez  maior  as  apostas  na  educação  como  uma  
alternativa  para  resolver  os  mais  diferentes  problemas  da  
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nossa  sociedade.  Que  mito  devemos  superar  para  qualificar  
o  debate  em  torno  da  área  educacional  numa  perspectiva  
global?  Acreditamos  que  não  há  alternativa  para  se  propor  
um projeto de sociedade que não passe por prestigiar, valorizar 
e defender a educação. 

 Este  estudo  foi  desenvolvido  a  partir  de  uma  análise  
documental  e  pesquisa  bibliográfica. 

 Sobre  tais  preocupações,  Prodanov  e  Freitas  (2013,  
p.128)  lembra-nos  que  a  pesquisa  bibliográfica  é  “concebida  
a  partir  de  materiais  já  publicados”,  tais  como  livros,  teses,  
dissertações  e  artigos  científicos.  Enquanto  a  análise  do-
cumental  “utiliza  materiais  que  não  receberam  tratamento  
analítico”  (PRODANOV;  FREITAS,  2013,  p.  128),  ainda  sim  
constituem  fonte  primária  de  dados  que  fazem  parte  da  
análise  da  estrutura.  O  posicionamento  parece-nos  oportu-
no,  considerando  que  a  produção  do  conhecimento  acon-
tece  por  um  encadeamento  nunca  irrefutável  e  acabado,  
mas  sim  aproximado.  Questões  que  abordam  a  temática  do  
conhecimento,  da  economia  e  da  educação,  são  discutidas  
neste  artigo. 

 Harari  (2018)  alerta  para  as  profundas  mudanças  
que  estão  ocorrendo  nos  modos  de  produção  e  afirma  que  
o  aprendizado  da  máquina  e  a  robótica  vão  mudar  quase  
todas  as  modalidades  laborais.  O  pesquisador  declara  que,  
“o  gênero  humano  está  perdendo  a  fé  na  narrativa  liberal  
que  dominou  a  política  global  em  décadas  recentes,  justa-
mente  quando  a  fusão  da  biotecnologia  com  a  tecnologia  
da  informação  nos  coloca  diante  das  maiores  mudanças  
com  que  o  gênero  humano  já  se  deparou” ( HARARI, 2018, 
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p.19). 

2  A REVOLUÇÃO NA ERA DO CONHECIMENTO 

 É  notória  a  revolução  que  estamos  vivendo  nos  úl-
timos  anos  acerca  do  conhecimento.  A  internet  inaugura  
uma  era  chamada  de  sociedade  da  informação,  pois  com  
o  advento  das  redes  sociais,  se  tem  não  apenas  um  banco  
de  dados  disponíveis  nas  novas  mídias,  mas  há  pessoas  
ao  vivo  e  em  tempo  real,  discutindo  questões  que  vão  de  
meio  ambiente,  a  questões  de  física,  de  medicina  e/ou  de  
engenharia.  Desse  modo,  deslocamos  no  século  XXI  da  era  
da  informação  para  a  era  do  conhecimento,  que  produz  
conhecimento  em  tempo  real  e  que  pode  ser  acessado  por  
qualquer  aparelho  móvel.  Harari (2018)  admite  que  as  pes-
soas  precisam  desenvolver  a  capacidade  de  exercitar  o pen-
samento crítico para perceber a diferença do que é importante 
do que não é. 

 Dowbor (2020a),  consoante  essa  propositura,  reconhe-
ce  que  não  há  como  não  enxergar  que  a  era  da  informação  
transformou  o  modo  de  produzir,  com  aplicações  científicas  
inovadoras  em  praticamente  todas  as  áreas:  energia,  trans-
porte,  medicina,  educação,  cultura  e  geração  de  novos  ma-
teriais.  O  autor  enfatiza  ainda  que  há  um  elemento  central  
que  impacta,  com  profundidade,  o  ritmo  de  inovação,  que  
é  a  capacidade  de  expansão  e,  especialmente,  a  gestão  do  
conhecimento.  O  conhecimento  que,  até  então  presos  em  
suportes  materiais ( no  livro,  no  quadro,  no  disco),  passa  a  
dispensá-los  e  a  nova  máquina,  de  certa  forma,  é  o  conhe-
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cimento.  A  nova  base  da  economia,  o  conhecimento  gerou  
seu  maquinário,  profundamente  diferente,  pois  é  imaterial  
em  sua  essência ( DOWBOR, 2020a). Vale, ainda, ressaltar que 
é preciso fechar desde cedo 

a  imensa  brecha  entre  o  conhecimento  formal  cur-
ricular  e  o  mundo  onde  cada  pessoa  se  desenvolve.  
Estas  linhas  são  escritas  por  um  economista,  que  
na  era  da  economia  do  conhecimento  se  conven-
ceu  de  que  a  economia  não  se  basta  a  si  mesma,  
de  que  uma  articulação  com  o  mundo  que  ensina  
e  difunde  o  conhecimento  é  essencial ( DOWBOR, 
2007, p.91-92). 

 O  conhecimento  passa  por  um  desafio  significativo  
na  sociedade  tecnológica  em  que,  a  passagem  de  um  tipo  
de  conteúdo  que  era  banco  de  dados,  transforma-se  em  um  
paradigma  de  análise  de  um  dado  de  forma  móvel,  já  que,  
é  exigido,  nos  dias  que  correm,  a  capacidade  de  acessar  os  
dados,  de  pensar  sobre  os  dados,  de  interpretar  os  dados,  
de  partilhar  essa  interpretação,  e  isso  é  completamente  
inovador,  assim,  temos  que  ter  condescendência  uns  com  
os  outros,  todos  estamos  tendo  que  reinventar  a  relação  
com  saber.  O  processo  de  disseminação  de  conhecimentos  
e  competências 

é  o  principal  instrumento  para  aumentar  a  produ-
tividade  e  ao  mesmo  tempo  diminuir  a  desigual-
dade,  tanto  dentro  de  um  país  quanto  entre  difer-
entes  países,  como  ilustra  a  recuperação  atual  das  
nações  ricas  e  de  boa  parte  das  pobres  e  emergen-
tes,  a  começar  pela  China.  Ao  adotar  os  métodos  
de  produção  e  alcançar  os  níveis  de  qualificação  
de  mão  de  obra  dos  países  mais  ricos,  as  econo-
mias  emergentes  conseguiram  promover  saltos  na  
produtividade,  aumentando  a  renda  nacional.  Esse  
processo  de  convergência  tecnológica  pode  ser  fa-
vorecido  pela  abertura  comercial,  mas  trata-se,  em  
essência,  de  um  processo  de  difusão  e  partilha  do  
conhecimento  —  o  bem  público  por  excelência  —,  
e  não  de  um  mecanismo  de  mercado.  De  um  pon-
to  de  vista  estritamente  teórico,  pode  haver  out-
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ras  forças  que  aumentem  o  grau  de  igualdade.  É  
possível,  por  exemplo,  supor  que  as  tecnologias  de  
produção  tendem  a  exigir  uma  capacitação  crescente  
do  trabalhador,  de  tal  modo  que  a  participação  do  
trabalho  na  renda  deveria  aumentar  (enquanto  a  
do  capital  deveria  diminuir),  algo  que  poderíamos  
chamar  de  “hipótese  do  capital  humano  crescente”.  
Ou  seja,  o  progresso  da  racionalidade  tecnológica  
deveria  conduzir  automaticamente  ao  triunfo  do  
capital  humano  sobre  o  capital  financeiro  e  imo-
biliário,  dos  executivos  mais  habilidosos  sobre  os  
grandes  acionistas,  da  competência  sobre  o  nepo-
tismo.  Se  assim  fosse,  a  desigualdade  se  tornaria,  
por  natureza,  mais  meritocrática  e  menos  estática  
(embora  não  necessariamente  mais  baixa)  ao  longo  
da  história:  a  racionalidade  econômica,  nesse  caso,  
levaria  à  racionalidade democrática (PIKETTY, 2014, 
p.30). 

 Michel  Foucault  (1992)  discute  em  sua  obra  o  fim  
do  autor,  a  morte  do  autor,  que  alude  a  ideia  de  que  se  
você  é  capaz  de  produzir  algo  significativo  como  pessoa,  
aquilo  que  acabou  de  produzir  deve  ser  compartilhado,  por  
que  a  fonte  pode  produzir  infinitamente  coisas  grandiosas  
e  capazes,  já  que  produziu  algo  e,  isso  é  o  poder,  isso  é  a  
capacidade  móvel  e  viva  de  continuar  produzindo  conteúdo, 
posto que, o conteúdo não pode, ou pelo menos não deveria ser 
monopolizado. 

 A  exclusão  no  mundo  sempre  foi  a  exclusão  do  sa-
ber.  No  Egito,  quem  tinha  esse  poder  e  condensava,  era  o  
rei,  era  o  faraó  e  depois  disso  passa  na  idade  média  para  
a  igreja  católica,  passa  os  conventos,  dos  conventos  vão  
para  a  universidade,  que  são  centros  que  eram,  e,  ainda  
são  em  alguns  casos,  centro  de  poder  e  não  de  saber.  
Contudo,  a  internet  está  democratizando  o  poder,  porque  
está  democratizando  o  saber,  e  isso  causa  pavor  em  quem  
atualmente  domina  o  poder.  O  autor  não  é  exatamente o 
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proprietário dos efeitos de sentidos que o discurso produz na 
enunciação escrita ou oral. 

 Segundo  Paulon,  Nascimento  e  Laruccia  (2014),  os  
efeitos  de  sentidos  produzidos  pelo  discurso  não  são  pre-
determinados  por  propriedades  da  língua;  as  palavras  não  
têm  sentido  nelas  mesmas,  mas  em  virtude  das  formações  
discursivas1  de  que  fazem  parte  e  que,  consequentemente,  
representam  as  formações  ideológicas.  Os  efeitos  de  sentidos  
se  constituem  no  liame  entre  interlocutores  numa  perspec-
tiva  funcionalista  da  língua,  em  outras  palavras,  da  língua  
real  em  uso,  perante  as  condições  sociais  de  produção  do  
enunciado.  Para  Piketty (2020) ,  um  ponto  que  merece  ser  
chamado  a  atenção,  é  que  as  relações  de  força  não  são  
apenas  econômicas  e  materiais,  mas  também  imateriais,  ou  
seja,  intelectuais  e  ideológicas.  Em  outros  termos,  ideias  e  
ideologias  contam  na  história,  pois  elas  possibilitam  cons-
tantemente  imaginar  e  compor  novos  mundos  e  sociedades  
diferentes. 

 Um  cantor  hoje,  por  exemplo,  ganha  menos  no  disco  
e  ganha  mais  no  show,  pois  quanto  mais  a  gente  vive  a  in-
ternet,  mais  as  relações  entre  valor  e  conteúdo  se  alteram.  
Tem  valor  quem  produz  bastante  conteúdo.  O  conteúdo  
não  tem  valor,  tem  valor  quem  o  produz,  visto  que,  essa  
é  a  dificuldade  porque  a  democratização  do  conteúdo  é  
de  democratização  do  poder,  e  é  isso  que  a  sociedade  não  
está  conseguindo  lidar.  “Na  era  do  conhecimento,  estamos  
ultrapassando  o  telégrafo  e  a  boa  velha  telefonia  e gerando 
1 A partir da leitura de do livro, Discurso e Análise do Discurso, de Maingueneau (2015), é 
possível depreender que o conceito de Formação Discursiva poder ser elaborado de uma dada formação 
ideológica, ou seja, a contar da inserção do sujeito numa dada situação sócio-histórica. É ela que 
abarca a produção de linguagem de um sujeito, fazendo-o falar a partir de uma determinada posição 
socioideológica e determinando que efeitos de sentido sejam negociados.
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a conectividade planetária global” (DOWBOR, 2020a, p.32). 
 Além  disso,  com  o  advento  da  tecnologia  vieram  

juntos  os  perigos  que  ela  oferece.  De  acordo  com  Dowbor 
(2020b),  o  primeiro  ponto  a  ser  mencionado  é  que  as  tec-
nologias  tornaram  a  invasão  da  privacidade  banal  e  sim-
ples.  Na  era  da  informática,  ter  informações  detalhadas  so-
bre  milhões  de  pessoas  não  representa  nenhum  problema  
técnico.  O  pesquisador  revela  que,  os  algoritmos  permitem  
o  tratamento  e  o  cruzamento  de  dados  de  tal  modo  que  
se  torna  normal  para  agentes  interessados,  sejam  gover-
nos,  empresas  ou  organizações  criminais,  individualizar  as  
informações  para  mirar  apenas  uma  pessoa,  ou  uma  fa-
mília,  ou  um  grupo  de  trabalhadores  de  uma  empresa,  ou  
ainda  um  tipo  de  doente.  Em  conformidade,  Netto  (2020,  
p.56)  anuncia  que  o  Brasil  se  situa  “entre  os  principais  
mercados  de  TI  mas  não  possui  uma  legislação  específica  
sobre  proteção  de  dados  pessoais”,  o  país  carece de leis que 
regulamentem e protejam os dados. 

 Consoante  com  esse  pensamento,  Harari  (2018,  p.38)  
ratifica  que  “é  certo,  no  entanto,  que  as  revoluções  tecno-
lógicas  vão  ganhar  impulso  nas  próximas  décadas,  e  colo-
carão  o  gênero  humano  diante  das  provações  mais  difíceis  
que  jamais  enfrentamos”.  Diante  disso,  para  o  professor  
israelense  de  história,  se  você  se  sente  impotente  e  confuso  
perante  a  situação  global,  está  no  caminho  certo.  Processos  
globais  e  tecnológicos  são  complicados  demais  para  que  
uma  única  pessoa  os  compreenda,  posto  que,  é  um  erro  
depositar  tanta  confiança  na  racionalidade.  Saber  que  se  
sabe  pouco  é  um  primeiro  passo.  Alimentar-se  da  diver-
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sidade  de  ideias  e  diferentes  pontos  de  vista  é  desejável          
( HARARI, 2018). 

 Pode-se  dizer  que  os  desafios  da  sociedade  do  conhe-
cimento  se  reduzem  ao  próprio  acesso  do  conhecimento.  
No  Brasil,  no  momento  atual,  tem  a  Classe  denominada  C2 
,   que  adquiriu  poder  de  compra  e  essa  classe  pode  com-
prar  o  que  está  disponível  no  mercado,  mas  ela  continua  
sendo  discriminada,  pois  não  é  ter  acesso  à  compra  que  
diminui  a  discriminação,  mas  sim  o  acesso  ao  saber.  Se  
fala  bem,  se  coloca  bem,  se  veste  bem  e  tem  um  ótimo  
carro,  mas  não  tem  o  conhecimento  e  não  sabe  se  colocar,  
é  discriminado.  Desse  modo,  o  desafio  da  sociedade  diante  
das  novas  mídias,  que  fez  surgir  a  sociedade  do  conheci-
mento,  é  garantir  a  democratização  do  saber  e  o  compar-
tilhamento  de  conteúdo com segurança. 

 
3 A ECONOMIA DESEMFREADA 

 A  economia  é  como  um  automóvel,  é  preciso  acele-
rar  e  frear  quando  necessário.  Um  carro  desenfreado,  que  
corre  incontrolavelmente  e  desembestado,  pode  provocar  
um  acidente  fatal,  onde  vidas  podem  ser  cerceadas.  O  mes-
mo  pode  acontecer  na  economia,  na  política  promotora,  
apenas,  de  banqueiros, que desconsidere as políticas sociais e 
fiscais. 

 O  conhecimento  está  no  centro  do  processo  produ-
tivo.  A  produção  de  mercadorias,  a  produção  de  serviços,  
2 A Classe C se expandiu, sobretudo, na “década de ouro”. Segundo Dowbor (2018), o relatório do 
Banco Mundial de maio de 2016, qualifica “a década dourada” de 2003 a 2013. Além disso, o pesquisador 
assevera que nessa década existiu um círculo virtuoso, que dizer, gerou desenvolvimento sustentável, 
pois melhorou as condições de vida dos que mais precisavam ter a vida melhorada.
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todo  o  sistema  capitalista  gira,  hoje,  em  cima  do  pilar  do  
conhecimento,  que  alguns  chamam  de  sociedade  do  co-
nhecimento.  Entretanto,  que  conhecimento?  Que  tipo  de  
valorização  é  essa  que  se  faz  do  conhecimento?  E  aqui  
entra  a  questão  posta  pelo  Papa  Francisco,  pois,  uma  coisa  
é  o  conhecimento  ter  um  valor  meramente  instrumental  
e  estar  a  serviço  da  chamada  racionalidade  sistêmica,  à  
serviço  da  economia  e  do  sistema  político.  Outra  coisa  é  o  
conhecimento  estar  a  favor  do  meio ambiente, das políticas 
sociais e educativas. 

 Segundo  Dowbor  (2018),  o  estudo  de  Thomas  Pi-
ketty  (2014),  presente  no  livro  “O  Capital  no  Século  XXI”,  
possui  grande  impacto  não  somente  pela  qualidade  literária  
e  científica,  mas  também  por  desvendar  as  engrenagens  
do  caos  organizado  que  nos  rege,  ao  mostrar  que  estamos  
enfrentando  uma nova lógica política, econômica e cultural. 

 No  livro,  Piketty  (2014)  demonstra  que,  numa  econo-
mia  em  que  a  taxa  de  rendimento  sobre  o  capital  é  maior  
que  a  taxa  de  crescimento  econômico,  a  riqueza  herdada  
agiganta  com  uma  rapidez  maior  do  que  a  riqueza  produ-
zida ( PIKETTY,  2014).  Os  privilégios  dos  afortunados,  em  
analogia  com  as  penúrias  das  classes  populares  não  são,  
naturalmente,  meros  acidentes.  Disso,  decorre  que  a  cen-
tralização  de  capital  derivado  desse  processo  não  condiz  
com  as  ideias  de  justiça  social.  Por  esse  motivo,  surge  mais  
impasse  para  o  fortalecimento  das  democracias  na  contem-
poraneidade.  Do  jeito  como  está,  o  capitalismo  contribui  
de  modo  automático  para  o  fomento  da  desigualdade  e  
conduz  graves conturbações sociais. Nessa perspectiva, Piketty 
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nos ensina que 

a  experiência  histórica  sugere  que  o  principal  me-
canismo  que  permite  a  convergência  entre  países  é  
a  difusão  do  conhecimento,  tanto  no  âmbito  inter-
nacional  quanto  no  doméstico.  Ou  seja,  as  econo-
mias  mais  pobres  diminuem  o  atraso  em  relação  às  
mais  ricas  na  medida  em  que  conseguem  alcançar  o  
mesmo  nível  de  conhecimento  tecnológico,  de  qual-
ificação  da  mão  de  obra,  de  educação,  e  não  ao  se  
tornarem  propriedade  dos  mais  ricos.  Esse  processo  
de  difusão  do  conhecimento  não  cai  do  céu:  muitas  
vezes  ele  é  acelerado  pela  abertura  internacional  e  
comercial  (a  autarquia  não  facilita  a  transferência  
tecnológica)  e,  sobretudo,  depende  da  capacidade  
desses  países  de  mobilizar  os  financiamentos  e  as  
instituições  que  permitam  investir  vastos  montantes  
na  formação  de  seu  povo,  tudo  isso  sob  as  ga-
rantias  de  um  contexto  jurídico  para  os  diferentes  
atores.  Ele  está,  portanto,  intimamente  relacionado  
ao  processo  de  construção  de  uma  potência  pública  
(um  governo)  legítima  e  eficaz.  Essas  são  as  prin-
cipais  lições,  brevemente  resumidas,  que  podem  ser  
extraídas  da  investigação  histórica  da  evolução  do  
crescimento  mundial  e  da  desigualdade  entre  países 
(PIKETTY, 2014, p.82). 

 Na  contramão  do  cenário  internacional,  o  Brasil,  
conforme  aponta  DOWBOR  (2020a,  p.132),  persiste  em  
seguir  “a  exploração  desenfreada  pelo  endividamento,  as  
pirâmides  corporativas  de  poder  que,  além  de  não  serem  
reguladas  pelos  governos,  controlam  o  próprio  processo  
político”  e  fere  de  forma desnuda a Magna Carta. Para esse 
pesquisador, 

o  poder  econômico  dos  mais  ricos,  em  particu-
lar  dos  grandes  bancos,  transformou-se  em  poder  
político,  o  que  permite  aumentar  o  dreno  dos  re-
cursos.  O  Sindicato  Nacional  dos  Procuradores  da  
Fazenda  Nacional ( Sinprofaz)  estima  a  evasão  fiscal  
em  cerca  de  600  bilhões  de  reais.  Essa  evasão  ev-
identemente  não  é  por  parte  dos  assalariados,  que  
têm  o  imposto  descontado  em  folha  e  pagam  im-
postos  indiretos  incluídos  no  preço  dos  produtos,  e  
sim  por  parte  dos  mais  ricos.  Não  só  não  investem  
como  drenam  a  economia  e  nem  sequer  pagam  
os  impostos  devidos.  Todos  os  grandes  bancos  e  
financeiras  dispõem  de  departamentos  técnicos  para  
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ajudá-los  a  sonegar  –  com  procedimentos  chama-
dos  de  “otimização  fiscal”  –  e  de  filiais  acolhedoras  
em  paraísos  fiscais.  O  que  restou  do  artigo  192  da  
Constituição  ainda  reza  que  “o  sistema  financeiro  
nacional [ será]  estruturado  de  forma  a  promover  o  
desenvolvimento  equilibrado  do  país  e  a  servir  aos  
interesses  da  coletividade”.  Estamos  habituados  a  
qualificar  de  desvios,  roubo  ou  corrupção  tudo  que  
pode  ser  considerado  ilegal.  Mas  a  realidade  é  que  
a  grande  corrupção,  os  desvios  realmente  significa-
tivos  em  termos  dos  descaminhos  da  economia,  
têm  hoje  suficiente  força  política  para  gerar  a  sua  
própria  legalidade  por  meio  de  leis  menores  que  
simplesmente  ignoram  a  obrigação  de  “promover  o  
desenvolvimento  equilibrado  do  país”.  Em  termos  
substantivos,  os  que  gerem  nossos  fluxos  financeiros  
simplesmente  deixaram  de  “servir  aos  interesses  da  
coletividade”  e  passaram  a  travá-los.  Taxas  de  juros  
que  em  qualquer  país  ou  circunstância  constitui  
usura  e  seriam,  portanto,  proibidas,  aqui  são  per-
feitamente  legais (DOWBOR, 2007, p.61). 

 Para  Dowbor (2020c) ,  o  desafio  não  é  a  falta  de  
recursos.  No  mundo  se  produz  85  trilhões  de  bens  e  ser-
viços  atualmente,  o  que,  razoavelmente  distribuído,  asse-
gura  15  mil  reais  por  mês  por  família  de  quatro  pessoas ( 
DOWBOR,  2020c).  E  o  Brasil  está  exatamente  nesta  média  
do  mundo.  O  que  na  época  atual  produzimos  é  suficiente  
para  uma  vida  digna  e  confortável.  Nosso  problema  não  
é  a  capacidade  de  produção,  mas  sim  de  saber  o  que  
produzimos,  para  quem  e  quais  os  impactos  ambientais ( 
DOWBOR,  2020c).  Piketty (2020) ,  em  seu  livro,  Capital  e  
Ideologia,  revela  que  a  desigualdade  vai  além  das  dinâmi-
cas  econômica  e  tecnológica,  mas  sim  ideológica  e  política.  
Dowbor  (2020c),  em  concordância  com  o  pensamento  de  
Piketty  (2020),  reitera  que  o  desafio  é  o  da  governança do 
sistema, o desafio é técnico, mas sobretudo ético e político. 

4 A EDUCAÇÃO BRASILEIRA FRENTE AO MUN-
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DO GLOBALIZADO 

 O  fato  é  que  a  rede  de  internet  e  o  conhecimento  
norteiam  as  novas  relações  de  poder,  mas  dentro  da  edu-
cação,  especificamente,  o  principal  tema  é  a  revolução  da  
memória,  porque  o  que  é  a  educação  senão  memorizar?  
Com  a  revolução  na  memória  é  possível  ter  uma  memória  
portátil,  armazenada  num  pen  drive,   que  cabem  várias  bi-
bliotecas,  que  aliás,  já  está  obsoleto,  na  época  atual  se  tem  
a  nuvem,  o  pen  drive  está  sendo  substituído  pela  nuvem,  
então  se  em  nuvem  tem-se  acesso  a  tudo  que  foi  produ-
zido,  não  é  adequado  que  a  educação  seja  administradora  
de  conteúdo,  tem  que  ser  desenvolver o raciocínio, o pensa-
mento analítico e a interpretação de dados. 

 A  educação  precisa  criar  e  não  repetir.  É  preciso  sair  
da  submissão  que  está  ligada  à  história  brasileira,  a  luta  no  
Brasil  é  a  passagem  da  submissão  para  a  expansão,  desde  
que  o  Brasil  existe.  O  país  está  nessa  luta  entre  se  subme-
ter  e  a  expandir.  Os  profissionais  da  educação  necessitam  
reencontrar  seu  nicho  nos  múltiplos  contextos  em  que  se  
situa  no  mundo  globalizado  e  precisam  atuar  ativamente 
sobre ele. 

 Além  disso,  em  12  setembro  de  2019,  o  Papa  Fran-
cisco  por  meio  de  carta  convite  chamou  o  mundo  a  par-
ticipar  de  um  projeto  nomeado  de  Pacto  Educativo  Global,  
que  se  realizaria  no  dia  14  de  maio  de  2020.  No  entanto,  
com  a  pandemia  da  COVID-19  foi  adiado  e  será  remarcado  
quando  as  condições  sanitárias  permitirem.  Desse  modo,  
houve  no  dia  15  de  outubro  de  2020  um  evento  online  
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preliminar  (que  ainda  não  foi  o  evento  oficial),  na  Pon-
tifícia  Universidade  Lateranense,  em  Roma,  onde  algumas  
explanações  dos  propósitos  do  Pacto,  seus  objetivos,  quais  
instituições  já  aderiram  e  como  pessoas  e  instituições  po-
dem  aderi-lo.  Já  foram  convidados  representantes  civis,  prê-
mios  Nobel,  representantes das áreas educativas, acadêmicas, 
culturais, esportivas e artísticas. 

 O  Pacto  nos  conduz  a  uma  agenda  que  envolve  qua-
tro  pilares  sustentados  pela:  dignidade  e  direitos  humanos;  
ecologia  integral;  paz  e  cidadania;  fraternidade  e  desenvol-
vimento.  Os  parceiros  que  organizam o  Pacto  é  uma  rede  
de  Universidades,  a  saber:  Universidade  de  Notre  Dame ( 
Estados  Unidos)  –  responsável  pela  área  da  dignidade  e  os  
direitos  humanos;  Pontifícia  Universidade Javeriana  (Colôm-
bia)  –  responsável  pela  área  da  ecologia  integral;  Pontifícia  
Universidade  Lateranense ( Roma)  –  responsável  pela  área  
da  paz  e  a  cidadania;  Universidade  Católica  do  Sagrado  
Coração  (Milão)  –  responsável  pela  área  da  fraternidade  
e  desenvolvimento.  A  relevância  e  projeção  de  uma  Pacto  
como  esse  é  muito  grande,  pois  o  Papa  é  um  líder  religioso  
e  também  de  notória  influência política. 

 Outrossim,  é  preciso  assegurar  o  que  preconiza  a  
Constituição  Brasileira,  no  artigo 205 ,  em  que  a  educação,  
direito  de  todos  e  dever  do  Estado  e  da  família,  deve  ser  
promovida  e  incentivada  visando  à  tríade:  pleno  desenvol-
vimento  da  pessoa,  seu  preparo  para  o  exercício  da  cida-
dania  e  sua  qualificação  para  o  trabalho ( BRASIL,  1988).  
Com  isso,  queremos  chamar  atenção  para  o  lugar  central  
do  Pacto,  que  é  o  do  desenvolvimento  pleno  da  pessoa,  
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de  modo  que  não  adianta  a  educação  hoje  estar  na  agen-
da  do  dia,  se  ela  estiver  na  sua  forma  mais  reduzida,  na  
sua  forma  mais  relativa  de  um  dispositivo  de  preparação  
para  o  mundo  do  trabalho  e  de  melhoramento  do  processo  
produtivo.  Que  prepare  para  o  trabalho,  que  desenvolva  
as  tecnologias,  que  faça  valer  os  processos  produtivos,  que  
faça  tudo  isso,  mas  que  cumpra  também  as  suas  outras  
funções,  que  é  preparar  para  vida  cívica,  política  e  central-
mente  a  formação  da  pessoa.  Assim,  esses  são  os  principais  
temas  que  chamam  a  atenção nessa convocação para um 
Pacto Global pela educação. 

 Por  isso,  o  Brasil  precisa  convidar  a  liderar,  mas  ele  
ensina  educandos  a  se  submeter,  não  é  fértil  ensinar  o  edu-
cando  a  se  submeter  ao  educador,  à  instituição,  ao  jornal,  
se  na  verdade  somos  convidados  a  liderar,  pois  liderar  é  
pensar,  o  ser  humano  nunca  teve  tanto  valor  como  se  tem  
nos  dias  de  hoje,  há  30  anos  o  que  valia  era  a  máquina,  
quanto  maior  a  quantidade  de  máquinas  que  possuía,  mais  
se  ganhava  dinheiro,  no  momento  presente  quanto  mais  
talentos  possui,  mais  possibilidade  de  crescimento  tem,  
mas  para  estimular  os  talentos  é  necessário  criatividade  
e  liberdade.  Para  Dowbor (2020a) ,  a guerra pelo excedente 
social, pela riqueza  que se produz, mudou de natureza. 

A  batalha  pela  hierarquização  do  acesso  à  educação,  
a  privatização  das  universidades,  o  endividamento  
dos  alunos,  a  oligopolização  das  revistas  científicas  
e  a  perseguição  do  open  access ,  do  acesso  aberto,  
fazem  parte  de  um  universo  de  luta  que  se  des-
loca.  O  acesso  ao  conhecimento  libera.  Do  ponto  
de  vista  das  oligarquias,  trata-se  de  controlá-lo.  Do  
nosso  ponto  de  vista,  trata-se  de  transformar  a  
educação,  a  tecnologia  e  a  cultura  num  processo  
de  construção  interativa  e  colaborativa  planetária.  
Tentar  regular  o  conhecimento  por  meio  de  apro-
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priação  privada  e  de  mecanismos  de  mercado,  como  
quando  se  trata  de  comercialização  de  automóveis,  
simplesmente  não  funciona.  Trava  a  criatividade  em  
vez  de  aproveitar  os  seus  efeitos  multiplicadores ( 
DOWBOR, 2020a, p.77). 

 É  inegável  que  vivemos  um  momento  difícil  e  tenso,  
sobretudo,  em  tempos  pandêmicos.  Sobre  a  pandemia,  es-
taremos  diante  do  desafio  de  construir  sociedades  tão,  ou  
mais  desiguais  do  que  hoje,  ou  menos  desiguais.  Piketty  
(2014)  exemplifica,  após  relacionar  situações  de  extrema  
desigualdade  no  mundo  e  de  como  essas  situações  tem  
piorado  de  forma  radical,  que  uma  pequena  porção  da  po-
pulação  dos  Estados  Unidos  possui  boa  parte  da  riqueza  
do  país  e,  no  Brasil,  uma  situação  assemelhada  acontece  de  
forma  amplificada.  O  capital  improdutivo  é  uma  desventu-
ra  que  assola  a  economia brasileira e impacta diretamente a 
educação. 

Apesar  de  olharmos  para  a  educação  e  pensarmos  
sempre  na  educação  como  solução, ela  não  é  a  solução.  A  
popular  frase,  “a  educação  pode  solucionar  todos  desafios  
socais”,  concede  à  educação  uma  responsabilidade  que  não  
é  apenas  dela.  A  educação  não  é  uma  panaceia  para  solu-
cionar  todos  os  problemas  do  globo,  sejam  eles  de  ordem  
social,  econômica  ou  ambiental.  É  equivocado  acreditar  que  
a educação escolar pode dar conta de todos os desafios do mun-
do, porque ela é o mundo. 

 Na  escola  brasileira,  nós  temos  as  crianças  e  os  jo-
vens  que  trazem  inúmeras  dificuldades.  Temos  os  gestores,  
temos  as  questões  institucionais  da  escola,  a  relação  da  
escola  com  os  professores,  a  relação  dos  gestores  com  os  
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professores  e  com  a  suas  secretarias.  Temos  a  relação  com  
o  ministério  da  educação,  as  políticas  municipais,  estaduais  
e  federais  que  atravessam  esse  espaço  escolar.  Temos  a  
necessidade  de levar  essas  crianças  aos  espaços,  é  preciso  
transporte,  essas  crianças  e  jovens  se  alimentam,  é  preciso  
verificar  se  há  merenda  de  qualidade.  A  escola  é  o  lugar  
onde  podemos  discutir  o  contemporâneo,  porque  atraves-
sam  o  espaço  escolar  todos  os  desafios  contemporâneos.  É  
assim  que  devemos  olhar  a  escola,  ao  invés  de  imaginá-la  
como  um  espaço  idealizado,  perfeito,  onde  não  vamos  so-
lucionar um problema de fora, como se houvesse um fora. 

5 CONCLUSÃO 

 É  premente  um  pacto  para  gerar  uma  mudança  em  
escala  planetária,  para  que  a  educação  seja  criadora  de  
fraternidade,  paz  e  justiça.  Uma  necessidade  ainda  mais  ur-
gente  neste  momento  em  que  vivemos.  O  mais  importante  
é  criar  as  condições  para  uma  cooperação  global  a  partir  
do  cuidado  com  o planeta e tendo a pessoa humana no centro 
das nossas ações, pensamentos e formulações. 

 A  sociedade  do  conhecimento  é  sinônimo  de  rede,  
somente  é  sociedade  do  conhecimento  em  virtude  das  
novas  mídias.  As  relações  econômicas  são  determinadas  
pelas  novas  mídias,  um  produto  é  vendido  hoje  a  partir  
das  novas  mídias.  Toda  a  vida  afetiva,  humana,  pessoal,  
intelectual  e  profissional  é  determinada  pelos  meios  que  se  
criou.  Isso  é  uma  revolução  que  acontece  em  decorrência  
da  era  do  conhecimento.  Entretanto,  é  preciso  ter  cuidado  
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em  tempos  de  informação  rápida  e  pensamentos  instantâ-
neos.  “Num  mundo  inundado  de  informações  irrelevantes,  
clareza  é  poder” ( HARARI, 2018 ,  p.11).  A  rapidez  e  a  ins-
tantaneidade  acabam  produzindo  efeitos  de  sentidos  frágeis  
e  efêmeros,  pois  as  pessoas  leem  na  internet  em  uma  
referência  ao  livro  e  saem  falando,  com  toda  propriedade,  
como  se  tivessem lido integralmente o livro, mas é notória a 
fragilidade da argumentação. 

 A  tendência  é  que  realmente  as  pessoas  se  reestru-
turem,  não  é  possível  imaginar  algo  mais  benéfico  do  que  
as  pessoas  vivendo  e  podendo  se  expressar  abertamente,  
criar  os  canais  de  expressão,  pois  o  ser  humano  é  igual  
expressão,  o  ser  humano  precisa  se  manifestar  e  se  colocar  
a  pensar.  A  internet  permite  que  cada  um  de  nós  possa  ser  
aquilo  que  quer,  e  isso  é  altamente  benéfico  para  a  socie-
dade.  No  Brasil,  o  conteúdo  de  uma  determinada  área  da  
educação  é  chamado  de  disciplina,  contudo,  conteúdo  ser  
chamado  de  disciplina  não  cabe  mais,  pois  se  assim  o  fizer,  
ipsis  litteris,   será  promotora  do  educando  silenciado.  Nessa  
senda,  em  lugar  de  comunicar-se,  o  educador  faz  “comu-
nicados”  e  depósitos  que  os  educandos  recebem  pacíficos,  
memorizam  e  repetem.  “Eis  aí  a  concepção  ‘bancária’  da  
educação,  em  que  a  única  margem  de  ação  que  se  oferece  
aos  educandos  é  a  de receberem os depósitos, guardá-los e 
arquivá-los” (FREIRE, 1987, p.33). 

 O  conhecimento  está  no  centro  do  processo  produ-
tivo,  logo,  também  do  processo  político,  educativo  e  eco-
nômico.  A  vida  importa,  não  apenas  a  economia,  por  essa  
razão,  a  economia  precisa  estar  à  serviço  da  vida,  para  a  
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vida.  É  preciso  ter  atitude  e  coragem  para  viver  na  era  do  
conhecimento,  pois  “o  conhecimento  se  torna  o  fator  de  
produção  mais  importante  do  planeta” ( DOWBOR, 2020 a,  
p.40). 

 Por  fim,  esperamos  que  este  trabalho  se  constitua  
em  uma  contribuição  para  os  interessados  no  assunto,  res-
significando  os  processos  individuais  ou  coletivos,  acerca  da  
era  do  conhecimento,  sejam  eles,  pessoais,  profissionais  e/
ou  formativos,  tendo  como  conduta  norteadora  a  humani-
zação  das  ações. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A  História  dos  seres  humanos,  bem  como  seus  re-
gistros,  por  si,  constituem  um  grande  desafio,  em  especial,  
por  se  levar  em  consideração  as  ocupações  espaciais  físicas  
e  temporais,  especificidades  de  cada  sociedade  e  região,  
suas  transmutações  nesses  cenários  e  a  particularidade  dos  
indivíduos ( aptidões,  habilidades,  competências  e  dificul-
dades).  Sistematizar  fatos  e  acontecimentos,  contextualizá-
-los,  interpretá-los,  compreendê-los  e  disponibilizá-los  aos  
críticos  do  século  XXI,  adaptá-los  ao  ensino  da  Educação  
Básica  nas  escolas  brasileiras,  às  expectativas  e  perspecti-
vas  do  alunado  -  a  geração  denominada  “nativos  digitais” ( 
Prensky, 2001) ,  trabalhar  macros  e  micros  aspectos,  requer  
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o  uso  de  dinamicidade  e  iniciativa,  por  parte  dos  profis-
sionais  da  área,  pesquisa  e  conhecimento historiográfico em 
sua formação e práxis educacional. 

 À  princípio,  é  determinante  assinalar  que  a  própria  
História  brasileira  passa  a  ser  tida  como  oficial  após  o  
ano  de  1500,  com  o  chamado  “apossamento”  do  território  
pelos  portugueses,  marco  histórico  que  evidenciou  o  enal-
tecimento  das  efemérides,  dos  grandes  feitos  e  seus  heróis,  
a  exemplo,  Pedro  Álvares  Cabral,  em  22  de  abril,  ao  passo  
que,  a  religiosidade  imperava  nos  preceitos  educacionais, 
visto a ação dos jesuítas, fundadores dos princípios educacio-
nais do país. 

 O  ensino  de  História,  desde  a  implantação  das  Es-
colas  de  Primeiras  Letras  no  início  do  Império,  a  partir  
de  1827,  até  a  contemporaneidade,  percorreu  um  caminho  
complexo  devido  ao  desenvolvimento  de  técnicas,  materiais  
e  metodologias,  bem  como  diversificação  nas  abordagens  
temáticas,  acompanhando  as  Revoluções  Industriais  que  
repercutiram  avanços  nos  setores  políticos,  econômicos  e  
culturais,  inovando  as  demandas  sociais,  dentre  elas,  as  
Tecnologias  de  Informação  e  Comunicação ( TIC)  que,  apli-
cadas  à  sala  de  aula,  ocasionaram  uma  reestruturação  nos  
planos  de  ensino  e  práticas  pedagógicas,  tornando  algumas  
ultrapassadas,  o  que  nos  leva  a  pensar  sobre  as  lacunas  na  
formação  de  professores  e  nas  limitações  na  interpretação  
de  texto,  por  parte  dos  estudantes, como agravantes de toda 
essa situação. 

2 PRÁTICAS ESCOLARES: ENTRE INSTRUMEN-
TOS INOVADORES E OBSOLETOS 
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Os  instrumentos,  técnicas  e  metodologias  empregadas  
no  Ensino  Básico  brasileiro,  ao  longo  dos  anos,  estiveram  
entre  práticas  conservadoras  e  inovadoras,  na  tentativa  de  
acompanhar  o  desenvolvimento  capitalista  dos  países  sob  
os  quais  se  inspirava,  a  exemplo,  os  europeus  e  norte-a-
mericanos, importando e/ou adaptando modelos pedagógicos 
à sua realidade. 

 Na  República,  foram  implantados  os  “Grupos  Esco-
lares”,  conhecidos  como  “escolas  modelo”  em  São  Paulo  
(1893)  e,  depois,  em  quase  todos  os  estados,  quando  “a  
ampliação  do  quadro  material,  o  uso  crescente  de  cader-
nos  de  caligrafia,  a  substituição  das ardósias1 por  cadernos,  
aprimorava  o  controle  do  trabalho  docente  e  discente,  con-
ferindo-lhe maior  durabilidade  e  visibilidade” ( VIDAL, 2000 ,  
p.  503)  e,  despertava  uma  busca  por  estratégias  que  acom-
panhassem  as  tecnologias  que  iam  surgindo  e  evoluindo  
desenfreadamente  no  âmbito  social,  “desde  a  criação  dos  
antigos  sistemas  postais  até  a  invenção  do  telégrafo,  do  
telefone,  do  rádio,  da  televisão,  do  computador,  da  telefonia  
celular,  das  redes  de  computador  e  de  várias  outras  inter-
faces  criadas  para  melhoria  do  processo  de  comunicação” ( 
PAIS, 2008 ,  p.  93)  e,  por  sua  vez,  de  ensino  e  aprendiza-
gem,  nos  espaços  intra  e  extra  escolares. 

 Na  escola,  houve  a  implantação  da  Tecnologia  Educa-
cional ( TE)  “que,  dentro  da  visão  tecnicista,  significava  dar  
ênfase  aos  meios  na  educação  sem  questionar  suas  finali-
dades.  A  utilização  da  tecnologia  na  escola  foi  associada  a  
1 Além do quadro de giz, “havia outros menores para uso individual do (a) aluno (a). Eram 
denominados de “ardósias”, pequenos quadrinhos retangulares onde os (as) alunos (as) devem se 
exercitar antes de passarem à folha de papel. Nas escolas do século XIX, como o papel não era tão 
barato, as crianças que ainda não dominavam as técnicas de escrita, utilizavam a ardósia” (GONÇALVES 
FILHO, 2016, p. 128).
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uma  visão  limitada  de  educação,  baseada  em  fundamentos  
teóricos  e  ideológicos  externos” ( LEITE, 2010 ,  p. 14) ,  per-
petuando  até  os  dias  atuais,  o  que  põe  em  xeque  o  papel 
( teórico)  e  a  funcionalidade ( prática)  da  escola  e  do  pro-
fessor  na  vida  dos  indivíduos  que assistem. 

 Quando  se  pensa  no  espaço  da  escola,  não  se  con-
segue  imaginar  o  uso  de  materiais  tecnológicos  capazes  de  
integrar  os  estudantes  às  atividades  planejadas.  Em  2021,  
as  salas  de  aula  são  marcadas  pelo  quadro  branco  e  a  
caneta  pilot,   pelas  carteiras  enfileiradas  e  estáticas,  pelo  
ordenamento  das  listas  de  chamada  e  presença,  pelos  livros  
didáticos  e  seus  longos  e  massivos  exercícios  e,  avaliações 
( testes,  provas,  simulados)  de  caráter  somatório  e  merito-
crático  representadas  pelo  “velho”  boletim,  tendo  o  docente  
como  centro  das  explanações  e  detentor  do  conhecimento,  
sem  falar  nos  horários  pré-estabelecidos  e  rígidos  para  cada  
etapa  da  programação  diária.  Enfim,  um  lugar  de  formação  
ainda  com  diversas  práticas  engessadas,  com  a  construção  
de  um  currículo  pautado  na  transmissão  do  conhecimen-
to  pela  realização  de  aulas  expositivas,  o  que  Paulo  Freire  
ponderou  como  uma  “educação  bancária”  (FREIRE,  2019),  
quando  os  estudantes  são  abonados  ou  tem  acesso  à  equi-
pamentos  de  última  geração  e  sabem  manusear,  muitas  
vezes,  com  mais  habilidades  que  seus  professores. 

 O  advento  dos  smartphones  e  a  facilidade  de  acesso  
à  Internet,  inclusive  financiado  pelos  mentores  das  insti-
tuições  de  educação  -  como  o  governo,  permitiram  novos  
canais  de  aquisição  da  informação,  ampliando  o  escopo  
destes  jovens  a  conteúdos  diversificados.  Isso  acaba  distan-
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ciando  os  estudantes  desta  prática  de  ensino  tradicional,  
já  que  estão  integrados  e  conectados  em  uma  cultura  di-
gital  na  palma  de  sua  mão.  Contudo,  o  professor  perde  
espaço,  externando  dificuldades  para  reter  a  atenção  destes  
jovens  nas  aulas  e  competir  com  o  uso  de  smartphones  
nas  turmas,  devido  aos  atrativos  tecnológicos  (interação,  
movimento,  luzes,  cores,  dinamismo,  games,   desafios,  en-
tretenimento),  e  às  distrações  que  estes  causam,  frustran-
do-se  e  desmotivando  o  seu  trabalho  e  empenho,  dentre  
outras  coisas, pela falta de reciprocidade do alunado, por seus 
resultados, nem sempre esperados. 

 Nesse  contexto,  em  alguns  estados  pelo Brasil   foram  
aprovadas  legislações2 que  proibiram  o  uso  de  smartphones  
no  interior  das  escolas,  em  uma  tentativa  de  coibir  a  pre-
sença  de  equipamentos  que  não  fossem  os  de  propriedade  
da  escola/professor,  e  voltados  exclusivamente  para  as  ati-
vidades  pedagógicas.  Entretanto,  para  aqueles  que  traba-
lham  diariamente  com  o  ensino,  tal  medida  foi  inócua,  já 
que os estudantes continuam com os mesmos procedimentos 
nas salas de aula. 

 É  inútil  resistir  a  este  processo  tecnológico,  e  cada  
vez  mais,  o  professor  deve  se  adequar  às  inovações,  sob  o  
encargo  de  que  “se  não  procurar  acompanhar  este  avanço,  
ele  ficará  com  sua  metodologia  ultrapassada,  pois,  diante  
dos  conhecimentos  dos  alunos,  esses  ficarão  desmotivados  
se  o  professor  não  preparar  uma  aula  que  tenha  como  
ferramenta  essas  novas  tecnologias”  (SILVA;  PRATES; RI-
BEIRO, 2016, p. 108), com um certo encantamento. 
2 Lei nº 5453, de 26 de maio de 2009. Disponível em: http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.
NSF/e9589b9aabd9cac8032564fe0065abb4/98c0ae15f7f1a1e6832575c3005abe88?OpenDocument
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 O  que  se  observa  é  que  existe  uma  resistência,  por  
um  lado,  dos  docentes,  em  observar  as  capacidades  peda-
gógicas  que  tais  inovações  possuem,  o  que  se  torna  evi-
dente  pela  negação  ao  uso  destes  recursos  e,  por  outro,  
como  consequência,  principalmente,  da  falta  de  cursos  e  
possibilidades  de  formação  e  capacitação  do  professorado  
no  aprimoramento  de  suas  funções  e  destas  tecnologias,  
como  afirmou COSTA (2014, p. 27): 

[...]  Quando  as  inovações  chegam  à  escola,  o  que  
se  verifica  é  o  pavor  de  professores  frente  as  suas  
utilizações,  ou  não  usam  definitivamente  ou  usam  
de  forma  inadequada.  No  contexto  avaliado  é  pre-
ciso  a  consciência  de  que  a  maioria  dos  cursos  
de  graduação  não  traz  disciplina  específica  para  
utilização  de  recursos  tecnológicos,  quanto  mais  às  
novíssimas  tecnologias  como robótica educacional ou 
uso dos  tablets. 

 O  resultado  é  o  visível  despreparo  e  desespero  dos  
docentes,  que  não  possuem  em  sua  formação  profissional  
uma  abordagem  voltada  para  este  aspecto,  abandonando  ou  
isolando  as  tecnologias  do  e  no  espaço  escolar,  quando  não,  
devido  à  falta  de  infraestrutura  das  escolas,  das  salas  de  
aula  ou,  ao  menos,  de  espaços  adequados  ou  que  atendam,  
de  maneira  satisfatória  com,  no  mínimo,  laboratórios  de  
informática,  salas  de  audiovisuais.  Há  ainda,  escolas  infor-
matizadas,  com  professores  que  dominam  as  aparelhagens  
e  suas  técnicas,  com  o  uso  de  games  e  outras  ferramentas  
pedagógicas,  porém  não  conseguem  desfrutar  dessas  alter-
nativas  para  pôr  em  prática  seu  planejamento,  devido  ao  
uso  incorreto  e  o  desgaste  dos  equipamentos  e  a  carência  
de  suporte  e  manutenção,  seus  esforços  são  inviabilizados. 

 O  uso  de  computadores  em  sala  de  aula,  por  exem-
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plo,  ainda  apresenta  muitas  limitações  na  realidade  escolar  
brasileira.  No  estudo  patrocinado  pelo  Instituto  de  Pesquisa  
Econômica  Aplicada ( IPEA),  Kubota,  Amiel  e  Wives (2016 
,  p. 25) ,  em  uma  escola  pública  da  realidade  de  Brasília,  
foram  listados  os  empecilhos  em  aplicar  as  tecnologias  na  
sala  de  aula,  pela  restrição  material  enfrentada  pela escola: 

[...]  A  escola  não  conta  com  computadores,  pro-
jetores  ou  lousas  digitais  em  suas  salas  de  aula,  
possuindo  apenas  salas  para  projeção  e  laboratório  
de  informática,  que  precisam  ser  agendados  com  
antecedência  pelos  professores.  Há  ainda  um  progra-
ma  de  robótica  que,  inicialmente,  estava  disponível  
apenas  para  os  alunos  do  programa  de  altas  habili-
dades,  porém  está  sendo  ampliado  para  atender  aos  
alunos  do  ensino  integral  e  posteriormente  estará  
disponível  para  toda a escola. 

 E  o  pouco  material  que  a  instituição  detém,  acaba  
sendo  disputado  por  todos  os  docentes,  extremando ainda 
mais a realização de atividades fora da perspectiva clássica de 
ensino: 

[...]  A  falta  de  recursos  contribui  para  restringir  o  
escopo  das  atividades  que  utilizam  tecnologias  desen-
volvidas  pela  escola.  O  acesso  à  internet  disponível  
não  é  suficiente  para  atividades  com  a  participação  
dos  alunos,  por  isso  a  escola  angaria  fundos  com  a  
comunidade  para  pagar  por  acesso  à  internet  para  
além  do  existente.  As  salas  de  aula  não  possuem  
equipamentos  de  projeção  ou  computadores,  o  que  
requer  que  os  professores  marquem  horário  nas  
salas  que  os  possuem ( laboratório  e  auditório)  e  
que  desloquem  as  turmas  para  lá,  perdendo tem-
po (tensões ferramentas-objeto) . (KUBOTA,  AMIEL, 
WIVES, 2016, p. 25). 

 Outro  ponto  de  destaque  é  o  distanciamento  entre  a  
formação  nos  cursos  de  graduação  (Universidade)  e  a  práti-
ca  da  docência  (Escola  Básica).  Desde  os  anos  60  do  século  
XX,  a  docência  na  Educação  Básica  passa  por  um  processo  
de  desvalorização  e  precarização,  fruto  talvez,  da  tendência  
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introduzida  pelo  Regime  Militar,  avistando  a  realidade  edu-
cacional  no  Brasil  como  um  espaço  de  segurança  nacional,  
combatendo  todo  e  qualquer  viés  politizador,  implicando  
na  despreocupação  com  o  fomento  de  Políticas  Públicas  de  
formação  de  professores,  focando  no  desenvolvimento  das  
Ciências e de seus pesquisadores, como enfatizado por Ferreira 
(2016, p. 32): 

No  entanto,  com  a  consolidação  dos  programas  
de  pós-graduação  tornou-se  crescente  a  tendência  
a  valorizar  a  pesquisa  em  detrimento  da  docência  
e  mesmo  a  de  alguns  professores  oferecerem  re-
sistência  a  realizar  o  trabalho  com  a  graduação.  Ao  
longo  do  tempo  cada  vez  a  atividade  de  orientação  
e  as  possibilidades  de  articulação  entre  ensino  e  
pesquisa,  mais  facilitadas  na  pós,  foram  ganhando  
dimensões  e  prioridades.  Em  contrapartida  as  grad-
uações  foram  se  adaptando  aos  novos  tempos,  bus-
cando  ampliar  as  atividades  de  pesquisa  através  do  
desenvolvimento  das  monografias  de  final  de  curso  
e  da  introdução  das  bolsas  de  iniciação  científica.  
Com  essas  iniciativas  o  foco  das  graduações  pas-
sou  a  ser  formar  pesquisadores  para  ingressar  nos  
programas  de  pós  e  não  oferecer  ferramentas  para  
a  sua  atuação  como  professores, destino maior dos 
cursos de licenciatura. 

 O  Ensino  Básico  perpassa  uma  crise  no  espaço de  
formação,  na  realidade  acadêmica,  sem  dúvida,  mas  há  
também  um  desinteresse  pela  profissão  que  vem  crescendo  
ao  longo  dos  anos,  reflexo  das  perspectivas  e  realidades  
no  mercado  de  trabalho,  nos  espaços  de  atuação,  na  so-
ciedade  e  na  “má  remuneração  dos  docentes  dos  ensinos  
fundamental  e  médio,  o  que  contribui  para  afastar  ainda  
mais  docência  e  pesquisa”  (FERREIRA,  2016,  p.  36),  indu-
zindo  os  professores  a  se  submeterem  a  pesadas  cargas  de  
trabalho,  o  que  dificulta  a  dedicação  de  tempo  e  trabalho  
em  prol  do  aprimoramento  de  sua  formação e de sua práxis, 
restando-lhes administrar algumas e incisivas lacunas. 
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3  LACUNAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 
(RETRO)PERSPECTIVAS 

A  formação  do  professor  de  História,  assim  como  das  
diferentes  áreas  de  ensino,  apresenta  uma  série  de  desafios  
na  conjuntura  da  realidade  educacional  no  Brasil.  No  de-
correr  dos  anos  80,  do  século  XX,  houve  um  encadeamento  
de  mudanças  no  ensino  de  História,  sendo  necessário  re-
estruturar  a  atuação  profissional,  e  os  temas  abordados  na  
Academia,  além  de  como  estes  poderiam  ser  viabilizados na 
prática escolar, como analisou Caimi (2001, p. 43): 

[...]  Toda  a  década  de  1980  seria  marcada  por  um  
intenso  debate  em  torno  do  Ensino  de  História,  
o  qual  se  expressou  na  realização  de  congressos,  
seminários,  reformas  curriculares,  publicação  de  co-
letâneas  etc.  Tais  atividades  revelam  uma  forte  dis-
posição  para  o  redimensionamento das teorias, méto-
dos, conteúdos e linguagens de ensino da disciplina. 

 De  acordo  com  Cunha  e  Cardôso (2011 ,  p. 151) ,  
dando  continuidade  a  esse  movimento,  “nos  anos 1990 ,  a  
historiografia  e  o  ensino  de  História  no  Brasil,  passaram  a  
admitir  novos  enfoques  e  novos  temas,  com  a  contribuição  
da  subjetividade,  do  cotidiano  e  da  memória.  A  disciplina  
de  História  abriu espaço para aprender sobre memórias plu-
rais, mentalidades e culturas”. 

 Tais  percepções  se  devem  às  contribuições  de  estudos  
ressignificados,  e  de  linhas  historiográficas  já  consolidadas, 
como   a  escola  francesa  dos  Annales,3   que  contribuiu  para  
novos  temas  e  tipos  de  documentos  a  serem  investigados,  
3 Os Annales, em busca de sua conquista territorial da História, precisavam enfrentar as 
tendências historiográficas então dominantes, mas também se afirmar contra uma força nova que 
começava a trazer métodos e aportes teóricos inovadores para o ampo do conhecimento humano: as 
nascentes Ciências Sociais. (BARROS, 2010, p. 79).
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e  outra  pela  escola  inglesa,4   através  da  perspectiva  da  “his-
tória  vista  de  baixo”,  que  trouxe  a  atuação  e  relevância  dos  
atores  comuns  no  cotidiano  das  sociedades, além do aparato 
de linhas de pesquisa alemãs, italianas e americanas. 

 Nesse  sentido,  nota-se  um  processo  contínuo  da  
historiografia  na  abordagem  de  uma  visão  mais  ampla  e  
reflexiva  da  sociedade,  sob  um  viés  crítico  de  temas  e  per-
sonagens  tradicionais  da  História  do  Brasil,  bem  como  na  
inserção  da  diversidade  dos  indivíduos  que  atuaram  sig-
nificativamente  em  determinados  fatos  e  eventos  de  suas  
épocas,  mas  tiveram  suas  relevâncias  obstaculizadas  por  
estudos  mais  tradicionais  da  historiografia.  Seguindo  essa  
nuance,  Ribeiro (2014 ,  p. 1-2), destacou que: 

[...]  o  desafio  do  professor  de  história  reveste-se  de  
duplo  significado.  De  um  lado,  é  preciso  selecionar  
os  conteúdos  a  serem  apresentados  aos  alunos  o  
que,  inevitavelmente,  implica  escolhas  temáticas  e  a  
adoção  de  determinada  versão  dos  acontecimentos.  
De  outro,  é  necessário  empenhar-se  para  que  os  
alunos  desenvolvam  uma  reflexão  crítica  em  relação  
aos  conteúdos estudados e, com isso, construam seu 
próprio saber.
 

 O  papel  do  professor  de  História  passou  a  ser  o  de  
suscitar  nos  alunos  a  sua  percepção  como  sujeitos  histó-
ricos,  através  da  interpretação  de  temporalidades  pretéri-
tas,  e  levá-los  à  reflexão  sobre  as  circunstâncias  de  suas  
vivências  atuais,  podendo  delinear  suas  identidades,  tendo  
por  base  as  experiências que tiveram acesso do passado e das 
memórias: 
4 A renovação dos estudos culturais trazida pela escola inglesa tem sido fundamental para 
repensar o materialismo histórico – particularmente para flexibilizar o já desgastado esquema de 
uma sociedade que seria vista a partir de uma cisão entre infra-estrutura e superestrutura. Com os 
marxistas da escola inglesa, o mundo da cultura passa a ser examinado como parte integrante do 'modo 
de produção', e não como um mero reflexo da infra-estrutura econômica de uma sociedade. (BARROS, 
2003, p. 148-149).
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[...]  O  entendimento  da  relação  entre  o  tempo  vivido  
e  o  tempo  histórico,  ou  da  relação  entre  memória  
individual  e  coletiva,  com  a  memória  histórica  se  dá  
de  forma  lenta  e  não  linear  e,  portanto,  ao  longo  
de  um  grande  período  de  escolaridade  (...).  Caberá  
ao  professor  selecionar  estratégias  de  ensino  que  
estimulem  os  alunos  ultrapassem  os  obstáculos  iner-
entes  ao  nível  de  desenvolvimento  de  suas  estru-
turas  mentais,  aumentando,  assim,  cada  vez  mais,  
o  seu  entendimento sobre o mundo histórico-social. 
(SIMAN, 2005, p.120). 

 Somente  com  o  conhecimento  de  diferentes  fontes  
históricas  e  de  metodologias  de  ensino,  o  professor  conse-
guirá  uma  aprendizagem  significativa  para  os  seus  alunos,  
sendo  relevante  uma  formação  profissional  ininterrupta,  
atualizada  com  os  estudos  acadêmicos  e  as  mudanças  so-
ciais  e  tecnológicas. Todavia,  devemos  frisar  que,  muitas  ve-
zes,  os  cursos  de  Licenciatura  não  conseguem  habilitar  ple-
namente  os  futuros  educadores,  que  se  veem  em  ambientes  
escolares  com  realidades  heterogêneas, e podem apresentar 
dificuldades em pôr em prática os seus conhecimentos. 

 Além  disso,  a  precarização  profissional  enfrentada  há  
décadas  pelos  educadores,  devido  aos  baixos  salários,  e  à  
alta  carga  horária  de  trabalho,  levam  a  muitos  obstáculos  
na  continuidade  de  sua  capacitação  profissional,  pois  a  fim  
de  manter  sua  subsistência,  os  profissionais  se  desdobram  
em  inúmeros  empregos  e  não  conseguem  ter  tempo  ou  
mesmo  recursos  para  uma  maior  qualificação  na  área.  A  
própria  história  de  vida  do  professor,  sua  escolha  profis-
sional,  seu  contexto  social,  e  sua  experiência acadêmica 
influenciam em sua prática escolar. 

 Cunha  e  Cardôso (2011 ,  p.  148)  relataram  que  “nas  
últimas  três  décadas  do  século  XX,  a  formação  de  profes-
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sores  de  licenciaturas  curtas  e  plena  se  pautou  na  sepa-
ração  entre  teoria  e  prática,  pesquisa  e  ensino,  conheci-
mento  pedagógico  e  conhecimento  disciplinar,  distanciando  
a  formação  acadêmica  e  a  escola”.  Apesar  de  tal  cenário,  
há  alguns  anos,  houve  a  iniciativa  da  criação  do  programa  
de  Mestrado  Profissional  em  Ensino  de  História ( ProfHis-
tória)  nas  áreas  de  pós-graduação  das  universidades  públi-
cas  brasileiras,  também  existente  em  outras  disciplinas  da  
Educação  Básica,  e  com isso, busca-se dialogar e estabelecer 
relações entre o saber acadêmico e o saber escolar. 

 A  teoria  da  História  produzida  na  Academia  e  o  
saber  histórico  escolar  são  áreas  que  devem  dialogar,  pois  
ambas  são  produtoras  de  conhecimento  histórico,  e  um  dos  
grandes  desafios  para  o  ensino  de  História  é  criar  meca-
nismos  que  viabilizem  estudos  históricos  e  conceitos  mais  
atualizados  para o profissional aplicar nas salas de aulas da 
Educação Básica. 

 Há  muitas  lacunas  a  serem  preenchidas  na  formação  
dos  professores.  Tal  tarefa  está  em  processo  de  construção  
pelo  sistema  educacional,  pois  somente  a  capacitação  pro-
fissional  atualizada  e  pertinente  às  múltiplas  realidades  da  
sociedade  brasileira,  além  de  novos  olhares  sobre  fatos  his-
tóricos  transmitidos  de  forma  crítica  e  dialógica  nas  salas  
de  aula,  e  a  valorização  do  educador,  possibilitam  vislum-
brar as mudanças necessárias a serem empreendidas para um 
ensino de qualidade. 

4  O TEXTO E O REAL: LIMITAÇÕES NA INTER-
PRETAÇÃO 
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 A  leitura  e  interpretação  de  textos  é  um  dos  aspec-
tos  de  maior  impacto  para  a  formação  estudantil,  pois  des-
de  os  primeiros  anos  escolares,  quando  a  criança  ascende  
ao  processo  de  alfabetização  e  aprende  a  delinear,  sonori-
zar  e  decodificar  as  letras,  bem  como  seus  agrupamentos,  
momento  primordial  para  o  sucesso  nas  séries  seguintes,  
o  então  chamado  “letramento”,  do  qual  dependem  não  só  
o  reconhecimento  de  si  enquanto  sujeito  histórico,  como  
contextualizações  e  visões  de  mundo  e  do  real  (fato  ou  
acontecimento,  levando  em  consideração  o  tempo  histórico  
e  suas  caracterizações). 

 Dentre  tantas  limitações  as  quais  os  indivíduos  es-
colarizados  enfrentam,  uma  boa  leitura  é  imprescindível  
para  o  sucesso  escolar  e  de  vida,  pois  “o  texto  se  encontra  
aberto  a  interpretações  e  elaborações,  convergindo  ações  
históricas,  sociais,  cognoscitivas  e  linguísticas,  o  que  lhe  dá  
uma  possibilidade  de  ser  um  veículo  importante  para  o  
desenvolvimento  dessa  consciência” ( CAVALCANTE; LEITE; 
PINHEIRO, 2021, p. 55). 

 Ler  não  significa  apenas  a  identificação  do  que  está  
escrito,  mas  interpretar ( descrever),  compreender  (analisar)  
e  (des)construir  o  conhecimento,  pois,  assim  como  o  ho-
mem  é  um  ser  em  constante  transformação,  as  sociedades,  
por  sua  vez,  modificam-se  e  são  modificadas  em  aspectos  
sociais,  políticos,  econômicos,  culturais  e,  porque  não, his-
tóricos.  Cavalcante (2016,  p.  1457  -  Grifo  nosso) elucidou a 
importância de tal ação, quando ao 

pensarmos  a  interpretação  de  textos  escritos  de 
história   no  processo  de  ensino-aprendizagem  e  com  
uma  preocupação  voltada  para  o  desenvolvimento  
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da  consciência  histórica  crítica  dos  educandos  req-
uer,  dentre  outros  aspectos,  a  construção  de  prob-
lematizações  de  fatos  e  acontecimentos  históricos 
,  a  apropriação  de  várias  histórias  lidas  a  partir  
de  distintos  sujeitos  e  das  histórias  silenciadas  
–  que  não  tiveram  acesso ao reconhecimento. 

 Para  se  despertar  uma  consciência  histórica  crítica  
no  aluno  da  Educação  Básica,  faz-se  mister  que  o  professor  
também  a  desenvolva,  que  elabore  situações  onde  a  pro-
blematização  seja  o  ponto  de  partida  para  as  discussões,  
oportunizando  a  análise  de  variáveis,  de  quem,  onde,  como,  
quando  e  por  que  se  falou,  fez  ou  permitiu  uma  ação,  fato  
ou  acontecimento,  mediante  que  contexto  e  sociedade,  em  
que  temporalidade  e  quais  as  repercussões  destes  para  os  
sujeitos  da  época,  bem  como  para  os  que  os  herdaram a 
pequeno, médio e longo prazo, traçando uma prospecção futu-
ra. 

 Pontuando  ainda  a  formação  profissional,  Cavalcante,  
Leite  e  Pinheiro (2021 ,  p.  53)  constataram  que  “as  pesqui-
sas  no  campo  do  ensino  de  História,  a  partir  da  década  de  
1980  e  início  de 1990 ,  trouxeram  uma  reflexão  sobre  os  
fundamentos  de  um  ensino  de  História  que  considera  os  
usos  sociais  do  passado  e  as  aprendizagens  que  ocorrem  
no  âmbito  escolar  e  fora  dele”.  possibilitando  ao  educan-
do  um  posicionamento,  a  defesa  de  seus  pensamentos  e  a  
criação  de  novas  perspectivas  para  si  e para o corpo social 
ao qual pertence. 

 Assim,  o  texto  e  o  real  (as  realidades),  a  leitura  e  a  
interpretação  (as  interpretações) ,   o  homem  e  a(s)  socie-
dade(s),  o  ensinar  e  o  aprender  a  História(s)  operam  em  
seus  limites  e  enfrentam  muitos  desafios. 
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5  CONSIDERAÇÕES 

 Ensinar  sempre  foi  um  desafio,  desde  os  primeiros  
tempos  do  Brasil  colonial.  Entretanto,  ensinar  História  na  
Educação  Básica  do  século  XXI,  para  uma  geração  hipera-
tiva,  emergente  da  Era  Digital,  obcecada  por  tecnologias  e  
mudanças  rápidas  e  bruscas,  acarretada  por  doenças  como  
a  depressão  e  a  ansiedade  crônicas,  que  não  (re)conhe-
ce  ou  valoriza  seu  passado  histórico  e,  por  conseguinte,  
não  o  enxerga  como  base  experimental  para  o  presente  e  
prenúncio  de  um  futuro  promissor, torna-se cada vez mais 
desafiador. 

 Não  bastasse  as  Políticas  Públicas  da  Educação  Bá-
sica,  a  Base  Nacional  Comum  Curricular  (BNCC),  o  Novo  
Ensino  Médio,  as  novas  estruturas  curriculares  e  as  ade-
quações  das  habilidades  e  competências  que  estão  a  excluir,  
pouco  a  pouco,  da  carga  horária  as  Ciências  Humanas  e  
suas  tecnologias,  os profissionais da área estão também, em 
número, reduzidos ano a ano. 

 As  vagas  para  os  vestibulares  de  cursos  de  Licen-
ciatura  em  História,  menos  concorridas.  Os  relatos  de  ex-
periência  de  sala  de  aula,  nem  sempre  exitosos,  junto  ao  
acompanhamento  dos  acontecimentos  na  comunidade  de  
seu  entorno,  a  desvalorização  e  precarização  do  trabalho  
docente,  desmotivam os jovens professores a se candidatarem 
para ocupar a regência. 

 “Heróis  da  resistência”,  os  professores  remanescentes  
padecem  entre  a  teoria  e  a  prática,  projetos  educacionais  
padrões  e  gerais  desalentam  a  sua  práxis,  impondo  instru-
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mentos  inovadores,  sem,  ao  menos,  desbancar  os  descarta-
dos,  classificados  como  obsoletos,  alargando  as  lacunas  de  
suas  formações  iniciais,  sem  facultar  uma  formação  conti-
nuada  e  notável,  lançando-os  à  difícil  tarefa  de,  por  meio  
de  (retro)perspectivas,  transitar  do  texto  ao  real,  permean-
do  as  (in)variáveis  pessoais  e  sociais presentes nas limitações 
interpretativas do ensinar História. 
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CAPÍTULO 11
ASPECTOS DA NEUROCIÊNCIA DO CRIME, 

LIMITES E POSSIBILIDADES

Valmir Messias de Moura Fé

Fábio Anderson Ribeiro Sampaio

1  INTRODUÇÃO 

 A  neurociência  tem  tido  espaço  nas  ciências  mé-
dicas,  humanas,  sociais  e  filosóficas,  e  o  interesse  pela  
compreensão  humana  de  suas  próprias  ações,  pensamentos  
e  comportamentos,  é  matéria  tão  antiga  como  a  própria  
existência  humana.  Só  não  se  sabe  ao  certo,  é  como  en-
tenderemos  a  nós  mesmo  como  cientistas  onde  o  objeto  
de  estudo;  o  ser  humano, é o mesmo que tenta entender a si 
mesmo, num implicado, talvez, “Sonho de Ícaro”. 

 O  espaço  dos  neurocientistas  avanças  na  academia  e  
com  formas  diversas  de  experimentos  em  outros  animais,  
na  sociedade  e  no  ser  humano,  com  aparato  cada  vez  mais  
evoluído  de  tecnologia  para  “mapear”  o  cérebro  humano,  e  
outros  cérebros  de  outros  animais,  principalmente  mamí-
feros,  o  mais  próximo  de  nós,  numa  verdadeira  “revolução  
neurocientífica”. 

 A  neurociência  expande  em  várias  áreas  do  conhe-
cimento,  apresentando  interpretações  e  soluções  em  expe-
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rimentos  em  laboratório  e  ganha  corpo  nas  universidades,  
indústrias  e  nos  espaços  de  consumo.  Neurociência  da  
propaganda,  neuroeconomia,  neurociência  do  voto,  neuro-
ciência  da  educação,  dentre  outros  campos  de  estudo,  são  
alcançados  por  esta  nova  perspectiva  de  estudo  e  tentativas  
de  compreensão  do  comportamento  humanos,  com  reflexão  
nas  Ciências  Penais  e  nas  bases  e  princípios  da  culpabilida-
de,  livre-arbítrio  e  imputabilidade  penal  e  possibilidade  de  
políticas  criminais  e  legislativas de prevenção do delito.

 Ao  que  parece,  quase  que  como  sistema  indutivo  de  
ideias,  a  neurociência  no  campo  penal,  não  poderia  ficar  
de  fora  desta  forma  do  pensar,  interpretar  e  compreender  
os  sistemas  cognitivos  e  comportamentais  da  ação  humana,  
com  o  estudo  do  cérebro  sob  forma  de  tecnologia de tomo-
grafia computadorizada, ressonância magnética funcional, etc. 

 O  conceito  de  neurociência  envolve  a  ideia  da  com-
preensão  de  várias  outras  áreas  do  conhecimento  adquiri-
dos  pela  humanidade,  principalmente  nas  ciências  médicas,  
biológicas  e  da psicologia, com acúmulo do saber e modernas 
pesquisas científicas. 

 O  Direito  Penal  tem  a função  de  proteção  de  bens  
jurídicos  fundamentais  para  a  sobrevivência  do  agrupamen-
to  humano;  limitar  desvios  de  condutas  na  forma  mais  
formalizado  de  controle  social,  e  principalmente,  proteção  
da  sociedade  de  condutas  criminosas,  e  garantir  os  direitos  
humanos  fundamentais  previstos  no  ordenamento  jurídico,  
principalmente, na Constituição Federal. 

 O  Direito  Penal  e  sua  interface  com  a  neurociência,  
tem  importância  face  aos  dilemas  científicos  da  culpabili-
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dade  penal,  tópicos  de  prevenção  penal  geral  e  especial  e  
formas  de  lidar  com  o  fenômeno  criminal  agora  neste  iní-
cio  de  século  XXI,  da  revolução  tecnológica,  era  da  internet  
e  crimes  cibernéticos  às  escondidas,  da  globalização,  e  das  
fakes  news,  e  dos  chamados crimes violentos como homicí-
dios e ainda os crimes sexuais, dentre outros. 

 Na  sociedade  moderna  do  individualismo  e  do  medo  
líquido,  as  pessoas  vivem  por  busca  de  segurança  e  mais  
proteção  com  dispositivos  tecnológicos.  Novas  tecnologias  
da  vigilância  dos  comportamentos  via  redes  sociais,  goo-
gle  e  facebook,  dentre  outras,  com  análise  de  dados  (big  
data),  localização  do  indivíduo  via  GPS  e  aparelho  celulares,  
previsão  de  consumo  (tecnopolíticas  da  vigilância),  fazem  
parte  da  vida  contemporânea,  onde  os  comportamentos  po-
dem  até  serem  previsíveis  em  processos  de  matemáticos  de  
números  algoritmos  de  pesquisas  sobre  o  comportamento  
humanos,  previsões,  cálculos  e  vidas  monitoras pelos con-
glomerados das organizações empresariais das redes sociais. 

 Neste  mundo  econômico-virtual,  há  venda  de  dados  
pessoais,  onde  circula  neste  ambiente,  os  mais  invisíveis  e  
anônimos  delinquentes  à  espreita  para  praticar  crimes  ci-
bernéticos,  principalmente  crimes  contra  a  honra,  esteliona-
tos  diversos  e  falsificações.  Nesse  ponto,  a  neurociência  do  
comportamento,  aliado  a  psicologia  social  e  estudo  analíti-
cos  da  criminalidade,  é  de  suma  importância  para  a  análise  
de  desvios  de  condutas  e  interface  com  e a neurociência. 

 O  livre-arbítrio  estaria  condicionado  e  sofre  interfe-
rências  constantes  dos  mecanismos  neurais  do  inconsciente,  
de  forças  internas,  vontades  subjacentes  da  personalida-
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de  e  preconceitos  já  arraigados  na  mente  e  cérebro  que  
conduzem  a  condutas  desviantes.  Um  indivíduo  que  teve  
toda  sua  vivência  e  cultura  em  determinado  sentido,  será  
logicamente  empurrado  a  crenças  cognitivas  impregnadas  
em  seu  cérebro,  que  podem  levar  a  atos  antissociais.  Uma  
pessoa  com  lesão  no  córtex  pré-frontal  leva  os  indivídu-
os  a  má  compreensão  de  fatos  ao  seu  redor,  bem  como  
outras  modalidades  de  comprometimento  da  compreensão  
a  depender  de  danos  em  determinadas  partes  do  cérebro,  
objetos  de  estudos  da  Neurociência. 

 Crimes  bárbaros  movidos por  raiva,  ódio  e  vingança  
sempre  tem  o tom  de  escandalizar  a  sociedade  que  assiste  
à  violência  em  programas  televisivos  sensacionalistas  de  
enorme  audiência.  O  crime  proporciona  audiência  ao  públi-
co  sedento  por  preencher,  possivelmente,  instintos incons-
cientes dos mais primitivos, e uso patológico dos mecanismos 
de defesa. 

 A  Neurociência  e  seu  campo  de  estudo  do  comporta-
mento  humano  da  cognição,  sinapses,  percepção,  memória,  
processos  neurobiológicos,  e  implicações  diversas  da  reali-
dade,  encontra  na  Ciência  Penal  um  campo  amplo  de  dis-
cussão,  face  à  natureza  do  direito  penal  do  controle  social  
mais  formal  da  sociedade  que  visa  regular  comportamentos  
humanos;  algo  sempre  difícil  diante  da  complexidade  cere-
bral,  atitudes  possibilidades  e  dinamismo  social. 

 Estudar  o  direito  penal  em  conjunto  com  a  neu-
rociência  com  estudo  do  sistema  nervoso  central,  células,  
gliais,  correntes  elétricas,  biologia  cerebral,  emoções,  sono,  
fala,  linguagem,  sistema  límbico,  fisiologia  das  emoções,  
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sexualidade,  o  ‘cérebro  trino’  (anfíbio,  réptil  e  mamífero),  
sua  evolução  e  extintos,  com  certeza,  traz  um  libelo  impor-
tante  para  a  melhor  compreensão  do  crime,  reincidência  
criminal,  possibilidade  de  prevenção  criminal.  Isso,  aliado  à  
compreensão  multidisciplinar  dos  fenômenos  ilícitos  numa  
sociedade  repleta  de  carências,  impulsionadas  pela  ideologia  
do  consumo  de  bens,  sem  os  disponibilizar  na  realidade  
meios  para  tal  desiderato  para  todos  no  mundo  capitalista  
da  busca  por  lucro  e  diminuir os custos. 

 O  presente  estudo  discorre  sobre  os  limites  e  possi-
bilidades  entre  os  saberes  do  Direito  Penal  e  Neurociência,  
e  refletir  sobre  a  integração  destas  ciências  no  contexto  da  
compreensão  do  comportamento  termos  de  condutas  deliti-
vas,  bem  como  acerca  de  métodos  de  pesquisas  empíricas  
de  dissuasão  do  delito,  inibição  de  condutas  e  mesmo  polí-
ticas  públicas  e  legislativa  para  contenção  do  crime,  sendo  
que  a  Neurociência  estuda  o  comportamento  em  várias  
completudes,  e  no  campo  penal,  dispõe  de  estudos  acerca  
da  mente  humana,  da  fisiologia  das  emoções  e  processos  
mentais  envolvidos,  que  deságuam  em  condutas violentas, 
sob aspectos funcionais de instinto, raiva, estresse, desejos, etc. 

 Como  problema  de  pesquisa  podemos  suscitar  o  
seguinte:  i)  Teria  a  neurociência  capacidade  de  engendrar  
mecanismos  teóricos  que  possam  ajudar  a  decifrar  o  com-
portamento  criminoso?  ii)  O  direito  penal  tem  interesse  
nesta  interlocução,  já  que  tem  a  missão  maior  de  apaziguar  
os  temores,  equilíbrios  nas  relações  e  segurança  para  me-
lhorar  o  convívio  das  pessoas  na  sociedade?  iii)  Quais  os  
limites  e  possibilidades  de  estudo  entre  as  neurociências  e  
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o direito penal? 
 O  presente  trabalho  usa o método  de  pesquisa  explo-

ratória  bibliográfica  especializada  sobre  o  tema  proposto,  
com  método  dedutivo,  partindo  do  individual  para  o  par-
ticular,  com  análise  conceitual  e  reflexão  crítica  sobre  as  
condições  apresentadas,  e  por  fim  as  considerações finais.
 
2  SOBRE  O  COMPORTAMENTO  CRIMINOSO  E  
NA  SOCIEDADE DA   INFORMAÇÃO E A EXPAN-
SÃO DO DIREITO PENAL 

 Para  Keyes  (2018)  estamos  na  era  da  pós-verdade,  
desonestidade  e  enganação  na vida  contemporânea,  onde  há  
uma  moral  rebaixada  e  incentivo  à  mentira.  Por  outro  lado,  
há  o  que  Sánchez  (2011)  chama  de  expansão  do  direito  
penal.  O  direito  penal  é  chamado  para  resolver  todos  os  
problemas  da  sociedade  pós-industrial  onde  se  deseja  cada  
vez  mais  proteção  sem  limites,  num  novo  tipo  de  neopuni-
tivismo,  controlando  todas  as  esferas  do  conviver  humanos  
e  tendo  o  direito  penal  como  medida  de  solução  problemas  
familiares  de  relacionamento  e  ilícitos  morais  nas  redes  
sociais  e  na  internet,  e  da  sociedade  da  informação.  “O  
bem  jurídico  da  proteção  penal,  [...]  há  de  ser  aquele  de  
maior  relevância  ou  importância  para  a  comunidade  jurídi-
ca,  tendo  em  vista  o  caráter  gravoso  de  suas  sanções  [...]”. 
( PACELLI; CALLEGARI, 2020, p. 25). 

 Para  Dotti  (2020,  p.87),  ao  tratar  da  missão  e  limi-
tes  do  Direito  Penal,  nos  ensina  que: 

A  missão  do  Direito  Penal  consiste  na  proteção  de  
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bens  jurídicos  fundamentais  ao  indivíduo  e  à  co-
munidade.  Incumbe-lhe,  através  de  um  conjunto  de  
normas  (incriminatórias,  sancionatórias  e  de  outra  
natureza),  definir  e  punir  as  condutas  ofensivas  à  
vida,  à  liberdade,  à  segurança,  ao  patrimônio  e  a  
outros  bens  declarados  e protegidos pela Constituição. 

 Sobre  a  mente  criminosa,  Piazzeta  descreve  com  sua  
pesquisa  sobre  temas  da  junção  da  neurociência  e  direito  
penal,  bem  como  da  psicologia  e  psicanálise  e  possibili-
dades  de  compreensão  dos  comportamentos  delituosos,  li-
vre-arbítrio  x  determinismo.  O  Direito  penal  se socorre de 
outras ciências auxiliares, pois: 

Daí  por  que  não  se  pode  pensar  em  compartimentos  
estanques  do  conhecimento  humano.  Da  sociologia  à  
filosofia,  da  antropologia  à  psicologia,  da  psicanálise  
à  neurociência,  da  neurociência  ao  direito,  e  da  un-
ião  de  todas  elas  em  estreita  ligação  umas  com  as  
outras,  fundamenta-se  uma  base  teórica  e  cultural  
que  permitirá  a  melhor  compreensão  de  quaisquer  
áreas  em  que  se  pretenda  atuar  ou  conhecer  com  
segurança. (PIAZZETA, 2018, p. 99). 

 Sobre  o  crime,  discorre  Bitencourt  (2019,  p.  37)  que  
“Assim,  para  Durkheim,  o  delito  não  é  só  um  fenômeno  
social  normal,  como  também  cumpre  outra  função  impor-
tante,  qual  seja,  de  manter  aberto  o  canal de  transformação  
de  que  a  sociedade precisa”.  Crime  é  comportamento,  con-
duta,  então  é  da  natureza  humana  a  realização  de  ações,  
do  livre-arbítrio  e  da  liberdade  para  agir  de  determinado  
modo,  contudo,  este  agir  livre  e  consciente  é  objeto  de  
debates  no  campo  da  neurociência  comportamental,  visto  
que  há  vários  outros  fatores  cognitivos  inconscientes  que  
influenciam  e  determinam  o  agir  humano,  já  que  tudo  
passa  pelo  cérebro; o órgão ainda desconhecido de bilhões de 
conexões sinapses. 
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 Para  Lent (2010) ,  há  várias  maneiras  de  observar  
o  cérebro,  sendo  que  para  os  psicólogos,  podem  encarar  
o  cérebro  como  um  objeto  desconhecido,  mas  capaz  de  
produzir  comportamento  e  consciência,  e  assim,  dedicar-se  
a  estudar  apenas  as  propriedades ( ditas  “emergentes”) do 
sistema nervoso. 

 O  Direito  Penal  e  a  teoria  da  culpabilidade  têm  
como  base  a  conduta  do  indivíduo  e  a  vontade  finalística  
da  ação.  A  culpa  e  o  dolo  são  os  princípios  fundamentais  
que  moldam  todo  o  aparato  repressor  do  direito  penal.  Ou  
seja,  sem  culpa  ou  dolo  não  haveria  responsabilidade  penal. 

 Estaria  a  neurociência  e  seu  estudo  do  cérebro,  co-
nexões  sinapses  e  a  química  cerebral,  possibilidade  de  uma  
investida  na  dogmática  penal  e  todo  o  arcabouço  teórico  
até  aqui  construído  pela  sociedade  moderna?  Se  tudo  se  
resolve  a  conexões  neurais,  então  nossos  pensamentos,  
condutas,  sentimentos  e  até  o  amor  estaria  resumido  em  
frações  de  conexões  de  neurotransmissores,  potenciais  de  
ação,  bombas  de  recaptação  e  hormônios  como  a  serotoni-
na, noradrenalina, dopamina, etc. 

 O  Direito  Penal  estudado  em  conjunto  com  o  siste-
ma  límbico,  neste  “admirável  cérebro  mundo”,  a  neuroci-
ência  poderia  prevenir  condutas  desviantes  na  sociedade.  
Mapear  o  cérebro  da  criança,  do  adolescente  ou  do  adulto,  
e  atuar  como  prognóstico  causal  após  análise  da  tecnologia  
disponível  de  “leitura  do  cérebro  e  da  mente”,  com  uso  de  
ressonância  magnética  e  modernas  técnicas,  poderia  então  
haver  um  prognóstico  nos  indivíduos  chamando  de “preda-
dores sexuais” ou psicopatas sociais? 
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 Até  mesmo  políticas  públicas  poderiam  ser  organi-
zadas  para  a  prevenção  criminal,  seja  individualmente,  seja  
com  políticas  de  comunicação  em  massa  que  interfiram  
na  tomada  de  decisão  e  comportamentos  dos  indivíduos.  
Se  hoje,  o  metadados  e  cálculos  matemáticos  das  grandes  
redes  sociais  podem  prever  o  comportamento  do  usuário  e  
até  mesmo  induzir  a  comprar  determinado  produto,  num  
sistema  onde  a  personalidade  do  indivíduo,  desejos  e  von-
tades,  são  mapeados  e  diagnosticados;  então  é  possível  que  
as  ciências  cognitivas  possam  oferecer  argumentos  para  
uso  no  campo  penal,  seja  na  prevenção  ou  na  repressão  
após  o  delito. 

 Exagero  ou  não  a  parte, a Neurociência  vem  sendo  
usada  em  processos  penais  quanto  a prova, conforme explica 
Helena Moniz, (2015, p.924):

Nos  EUA  já  em  diversos  processos  se  tentou  utilizar  
alguns  destes  novos  conhecimentos  das  neurociên-
cias.  No  processo  Roper  v.  Simmons 534 ,  U.S  551 
(2005)   no  Grahan  v.  Florida  130  S.  Ct.2011 (2010) 
,  e  no  Miller  v.  Alabana  132  S.  Ct.  2455  (2012) ( 
decididos  juntamente  com  um  outro  caso  Jackson  
v.  Hobbs.  No  primeiro  estava  em  causa  a  conde-
nação  de  jovens  em  pena  de  morte  e  o  advogado  
invocou  estudos  realizados  através  de  imagens  a  
demonstrar  que  o  cérebro  de  uma  adolescente  ainda  
não  está,  sob  o  ponto  de  vista  neurológico,  com-
pletamente  formado,  o  que  só  acontece  por  volta  
de  meados  dos  20  anos.  E  por  isso  entenderam  
que  punir  de  forma  grave  adolescentes  de  16  e  17  
anos  seria  injusto.  O  tribunal,  apesar  de  não  ciar  
provas  fundadas  nas  neurociências,  utilizou  estudos  
do  comportamento  que  demonstram  as  diferenças  
entre  adolescentes  e  adultos,  com  isto  entenderam  
que  a  constituição  dos  EUA  não  permitia  a  punição  
mais  grave  em  adolescentes.  Nos  outros  dois  casos  
referidos  forma  também  juntos  ao  processo  vários  
exames  imagiológicos  realizados  por  neurocientistas  
a  demonstrar  que  o  desenvolvimento  cerebral  de  
adolescentes  não  corresponde  ao  dos  adultos.  Emb-
ora  se  tenha  mantido  a  discussão  quanto  a  saber  se  
serão  os  jovens  por  isso  menos  responsáveis. 
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 Aqui  suscita-se  os  debates  entre  neurociência  e  direi-
to  penal.  Afinal,  há  pessoas  com  índole  criminosa?  Existe  
o  gene  criminoso?  Há  determinismo  penal?  E  como  fica  o  
livre-arbítrio?  Como  a  raiva,  os  hormônios  e  o  medo  po-
dem  alterar  e  comprometer  o  raciocínio  e  a  percepção  da  
realidade,  a  conduta  criminosa?  É  possível  falar  em  endo-
crinologia  criminal?  Hoje,  já  se  fala  em  “neurocriminologia  
criminal”  e  indaga-se  como  o  estudo  do  sistema  nervoso  
e  a  biologia  cerebral  podem  dar  respostas  e  até  mesmo  
prevenir  delitos.  Após  citar  casos  trágicos  de  assassinatos  
em  massa  nos  Estados  Unidos,  Adrian  Raine (2015 , p. 327) 
em obra sobre o tema esclarece: 

É  nesse  contexto  que  quero  explicar  com  vocês  as  
possíveis  direções  a  que  o  conhecimento  em  neuro-
criminologia  pode  nos  levar  no  futuro  –  para  mel-
hor  ou  para  pior  –  com  relação  à  prevenção  dessas  
e  de  outras  tragédias.  Quero  explorar  a  violência  
com  uma  abordagem  de  saúde  pública,  e  com  isso,  
ajudar  e  criar  um  futuro  mais saudável para todos 
nós. [..]. 

 O  Direito  Penal  que  é  normativo  e  objetivo,  tem  a  
função  de  buscar  respostas  em  outras  ciências,  mas  isso  
nem  sempre  é  fácil  face  à  própria  desconfiança  da  Ciência  
Penal  sobre  conceitos  psicológicos  como  inconsciente,  me-
canismos  de  defesa  do  ego,  erros  cognitivos,  dentre  outros  
sistemas  interpretativo  da  medicina  psiquiátrica,  da  socio-
logia,  da  psicologia e das ciências biológicas.

 Para  Piazzeta  (2008,  p.  71)  “A  biologia  cerebral  vem  
em  socorro  dessas  indagações,  fornecendo  uma  quantidade  
inusitada  de  hormônios  que  se  conectam  aos  neurônios  e  
encharcam  o  cérebro  com  os  elementos  bioquímicos  essen-
ciais  para  a  vida  assim  como  se  a  conhecer”. 
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 Sobre  o  determinismo  x livre-arbítrio,  há  um  debate  
na  doutrina penalista  ao  indagar  se  o  tema  da  ideia  de  que  
as  decisões  tomadas  pelo  juízo  já  estariam  determinadas  
por  um  nível  inconsciente,  levando  a  escolha  da  conduta  
a  uma  predeterminação  de  impulsos  psíquicos.  Tese  este  
que  relembra  Cesare  Lombroso  e  Escola  Positiva  e  sua  
obra  mais  conhecida  “O  homem  delinquente”,  contudo  o  
contexto  do  século  XXI  com  novas  técnicas  de  mapeamento 
cerebral ensejam novos debates.

 É  no  campo  da  culpabilidade  que  o  direito  penal  e  a  
neurociência  se  encontram  ou  é  onde  há  maiores  debates.  
Discussões  se  aceleram  cada  vez  que  a  neurociência  avança  
em  estudos  sobre  o  cérebro  humano,  e  técnicas  avança-
das  de  ressonância  magnética  computacional  e  estudos  dos  
neurotransmissores,  química  cerebral,  emoções  e  impactos  
nas  condutas,  inclusive  estudos  em  psicopatas,  deficientes  
mentais  e  pessoas  com  transtornos  de  personalidade  com  a  
realidade  distorcida,  e  cometem  delitos  movidos  por  surto  
psicótico,  comportamento explosivo, etc.

 Sobre  a  agressividade,  Vânia  Calazans  (2017,  p.44-
49)  enumera  vários  fatores  como  impulsos  sobre  disputa  
de  território,  impor  dominação  sexual,  como  obtenção  de  
sucesso  no  meio  social,  estímulos  aversivos,  sistema  de  re-
compensas  (vantagens  e  desvantagens),  neuroadaptação  aos  
fatores  psicossociais,  fatores  envolvendo  uso  de  substâncias  
tóxicas,  sendo  que  em  pessoas  com  lesão  no  lobo  pré-fron-
tal,  que  controla  e  regula  as  emoções  e  reações do sistema 
límbico, aumentam comportamentos violentos.

 Outros  fatores,  como  desequilíbrio  nos  neurotrans-
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missores  no  córtex  pré-frontal  do  sistema  serotoninérgico  
estão  relacionados  ao  comportamento  agressivo,  e  ainda  fa-
tores  nutricionais  são  fatores  de  risco  para  a  agressividade,  
como  no  alto  nível  de  cortisol  nos  homens,  visto  as  altera-
ções  hormonais,  inclusive  no  período  menstrual  com  baixo  
nível  de  progesterona  podem  influenciar  na  agressividade,  
bem  como  a  intoxicação  por  metais  como  chumbo, cobre 
e zinco predispões no aumento do comportamento agressivo. 

Estudo  sobre  a  memória,  psicologia  do  testemunho  
e  erros  cognitivos  avançam  e  podem  dar  uma  resposta  
científica  para  a  Ciência  Penal  para  melhor  compreensão  
do  fenômeno  psíquico,  anormalidades  genéticas  ou  compor-
tamentais  que  interferem  no  indivíduo  quando  da  prática  
delituosa.  Pontua  Eagleman  (2011,  p.  166)  “[...]  Na  inter-
face  entre  a  neurociência  e  a  lei,  casos  envolvendo  danos  
cerebrais  brotam  com  uma  frequência  cada  vez  maior.  À  
medida  que  desenvolvemos  tecnologias  melhores  para  son-
dar  o  cérebro,  detectamos  mais problemas”.

 Na  era  da  internet,  da  globalização  do  crime  e  do  
anonimato  das  redes,  o  direito  penal  clássico  se  depara  
com  um  universo  novo  de  condutas  criminosas,  inclusive  
crimes  sob  o  aspecto  político-ideológico  em  redes  organiza-
das  de  notícias  falsas  que  interferem  nas  eleições  políticas  
e  no  processo  democrático.  Para  a  investigação  criminal  
moderna,  há  que  avançar  em  técnicas  e  estudos  sobre  o  
comportamento  das  massas  digitais,  inclusive  da  vítima  e  
como  se  envolvem  em  promessas  fáceis  e  golpes  de  toda  
forma.  Neurociência  do  comportamento  das  redes  sociais,  
compreensão  sobre  transtornos  psicológicos  diversos,  são  
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fundamentais  para  identificar,  prevenir  e  capturar  anôni-
mos  criminosos  da  internet,  da  rede  obscura da internet       
(deep web).

 A  neurociência,  aliado  a  outras  ciências  como  a  so-
ciologia  e  psicologia  social,  e  criminologia,  podem  possibi-
litar  formas  de  enfrentamento  e  prevenção  destes  crimes  
virtuais  e  como  ocorre  a  tomada  de  decisão  ato  criminoso,  
contudo  há  limites  do  próprio  saber  humana de nossas ca-
pacidades e possibilidades. 

Estudos  de  neurociência  e  da  psicologia  cognitiva  
avançam  com  experimentos  sobre  aspectos  das  decisões  
humanas.  Fatores  emocionais  na  tomada  de  decisões  são  
condicionantes  bem  conhecidas  do  direito  penal.  A  raiva,  
vingança,  fome,  estresse  emocional,  ganância,  erros  cogniti-
vos  de  percepção  da  realidade,  são  fatores  que  influenciam  
na  tomada  de  decisão  quando da prática crime. 

 Será  que  “a  raiva  cega”,  como  é  alegado  por  alguns  
homicidas  movidos  por  forte  emoção  decorrente  de  erro,  
prazer,  instinto  ou  precipitação  avaliação  de  um  fato?  Afi-
nal  o  dilema humano persiste: Fugir ou enfrentar o perigo? 

 Damásio (2012, p. 116), sobre o tema explica que: 

Em  geral,  os  impulsos  e  os  instintos  operam  que  
diretamente,  pela  geração  de  um  determinado  com-
portamento,  quer  mediante  a  indução  de  estados  
fisiológicos  que  levam os indivíduos a agir de determi-
nado modo, de forma consciente ou não [...]”
 

 A  neurociência  cognitiva  visa  compreender  o  com-
portamento  humano  em  momentos  de  tensão.  São  os  
instintos  que  funcionam  abruptamente  sem  tempo  para  
pensar.  Como  pode  um  cidadão  exemplar,  sem  passagem  
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pela  Polícia,  excelente  pai,  em  momento  de  uma  briga  de  
trânsito  sem  sentido,  explodir  de  raiva,  pegar  uma  arma  e  
efetuar  toda  a  carga  de  munição  numa  pessoa?  A  raiva,  o  
nervoso,  tomou  conta  do  indivíduo  sem  que  freios  morais  
lhe  impedissem, e “fisiologia das emoções” tem muito a nos 
ensinar. 

 Sobre este prisma Adrian Raine (2015, p. 317), traz a 
seguinte reflexão: 

Você  quase  certamente  foi  vítima  de  algum  crime  
em  algum  momento  de  sua  vida  –  um  arromba-
mento,  um  furto,  um  assalto  ou  uma  agressão.  
Você  se  lembra  dos  sentimentos  de  indignação  e  
injustiça?  A  falta  de  vontade  de  perdoar?  O  instinto  
de  exigir  o  “olho  por  olho”?  A  justiça  existe  para  
atender  a  essa  poderosa  necessidade  psicológica  da  
vítima  de  vingança.  Se  fôssemos  substituir  a  dura  
justiça  retributiva  por  uma  sentença  mais  branda,  
isso  não  deixaria  um  sabor  amargo  de  injustiça  na  
boca das vítimas? 

A  neurociência  estuda  o  cérebro,  busca  respostas  da  
parte  mais  intrigante  e  misteriosa  existente  no  corpo  hu-
mano  e  no  mundo.  É  complexo  o  estudo  e  pode  ainda  ser  
dividida em neurociência moleculares, celulares, de sistemas, 
comportamentais e cognitivas. 

 Há  também  os  Neurocientistas  Experimentais:  Neu-
rocientista  Computacional, Neurobiólogo  do  desenvolvimen-
to,  Neurobiólogo  molecular,  Neuroanatomia,  Neuroquímica,  
Neuroetólogo,  Neurofarmacologista,  Neurofisiologista,  Psicó-
logo  fisiológico ( Psicológico  biológico, psicobiológico), Psico-
físico. (BEAR, et al, 2008, p. 15).

 A  citação  acima  demonstra  como  é  complexo  o  estu-
do  da  neurociência  com  várias  vertentes para estudar o cére-
bro, o componente mais desenvolvido e enigmático do mundo. 
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 Crítico  ao  panorama  apresentado  pelos  neurocien-
tistas  quanto  ao  determinismo  e negação  do  livre-arbítrio  
dos  neurocientistas  como  Benjamim  Libet,  Wolf  Singer  e  
Gethard  Roth,  que  dizem  que  o  livre-arbítrio  é  uma  ilusão,  
José  Carlos  Porciúncula  indaga  se  estaríamos  realmente  
numa  nova  revolução  científica  capaz  de  alterar  profunda-
mente  a  visão  de termos de nós mesmo. 

 O  direito  penal  com  seu  caráter  dogmático  sobre  a  
doutrina  da  culpabilidade  e  suas  variações,  com  o  auxílio  
da  psiquiatria  forense  nos  casos  de  inimputáveis  ou  semi-
-inimputabilidade,  tem  agora  com  a  evolução  neurociên-
cia  aspecto  relevante  a  considerar.  O  direito  penal  requer  
segurança  jurídica,  tendo  o  princípio  da  legalidade  penal  
a  pedra  angular  de  todo  o  sistema  legal.  Visa  com  isso,  
garantir  a  liberdade  do  indivíduo  contra  intromissões des-
necessárias na vida particular. 

 Descobertas  da  neurociência  sobre  tomada  de  deci-
são,  influências  culturais,  preconceitos,  instintos,  percepções  
da  realidade,  patologias,  sono  e  fome  e  até  ideologias,  po-
dem  interferir  na  “escolha  racional”,  na  dita  “liberdade”  da  
pessoa,  já  que  o  cérebro  trabalha antes mesmo da consciên-
cia do ato praticado.

 Neste  sentido  das  indagações,  Helena  Moniz (2015,  
p.919)  argumenta  que  “[...]  Na  verdade,  só  um  direito  
penal  baseado  numa  culpa  que  tenha  como  fundamento  
o  livre-arbítrio  pode sentir-se abalado com as recentes desco-
bertas das neurociências”. 

 Seríamos  os  humanos  e  todo  o  pensamento,  ideias,  
emoções  e  condutas  apenas  uma  conexão  neuroquímica,  
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uma  conexão  sináptica?  Sobre  o  tema,  há  uma  obra  com  
título  sugestivo  “A  Hipótese  Espantosa”,  onde  o  autor  Fran-
cis  Crick  já  no  início  do  livro  explica  sua  tese: 

A  Hipótese  Espantosa  é  a  de  que  “Você”,  as  suas  
alegrias  e  as  suas  tristezas,  as  suas  memórias  e  as  
suas  ambições,  o  seu  sentido  de  identidade  pessoa  
e  livre  arbítrio,  não  sejam  de  facto  mais  do  que  
o  comportamento  de  um  vasto  conjunto  de  células  
nervosas  e  suas  moléculas  associadas.  Tal  como  a  
Alice,  de  Lewis  Carroll,  poderia  ter  dito:  “Você  não  
passa  de  um  embrulho  de  neurônios”.  Esta  hipótese  
é  de  tal  forma  estranha  às  ideias  da  maioria  das  
pessoas  hoje  vivas  que  bem  pode  ser  considerada 
espantosa. (CRICK, 1990, p. 19) 

 Teorias  da  culpabilidade  já  bem  sedimentada  na  
Ciência  Penal  se  deparam  com  a  tecnologia  apresentada  
pela  neurociência,  suas  variações  e  estudos  sobre  o  com-
portamento  humano,  patologias  e  a  questão  fundamental  
de  qual  nível  de  consciência  estamos  falando.  Interferên-
cias  ambientais,  sociais,  genéticas  e  biológicas  em  forma  
de  conexões  neurais  empurram o indivíduo a este ou aquele 
comportamento. 

 A  neurociência  estaria  apta  a  dar  explicação  com  um  
simples  exame  de  neuroimagem  no  caso  de  indivíduo  com  
tumor  em  área  do  cérebro  que  atinge  o  entendimento,  a  
compreensão  do  caráter  ilícito  do  fato.  Mas  isso,  certamen-
te,  desmonta  toda  a  teoria  da  culpabilidade  e  responsabi-
lidade  subjetiva,  apesar  da  Ciência  Penal  não  ser  estanque  
a  novas  tecnologias acerca do conhecimento humano. 

3  NEUROCIÊNCIA  CRIMINAL:  UM  CAMPO  AIN-
DA  ESTRANHO  NO  SISTEMA  PENAL 
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 A  Neurociência  no  campo  penal  é  tema  que  envolve  
debates  sobre  a  culpabilidade,  determinismo,  livre-arbítrio,  
culpa,  responsabilização  e  imputação,  em  grau  aparente  de  
incongruência  com  o  direito  penal,  já  que  é  dogmático  e  
conservador,  conforme  críticas  de  penalista  como  Winfried  
Hassemer  (2014)  O  direito  penal  é  normativo,  valorativo,  
sancionador,  constitutivo  e  autônoma,  tendo  característica  
fragmentária  e  subsidiária  de  proteção de bens jurídicos fun-
damentais. 

 Hassemer  alerta  sobre  a  capacidade  de  compreensão  
do  fenômeno  delituoso  pela  Ciência Penal.  Diz o jurista ale-
mão que: 

A  Ciência  do  Direito  Penal  está  muito  longe  de  
passar  pelo  ridículo  em  sua  disputa  com  outras  
ciências  a  respeito  de  sua  estrutura;  sua  estrutura  
é  rica,  bem  ordenada  e  de  provada  valia.  Faz  parte  
da  estrutura  da  Ciência  do  Direito  Penal,  desde  há  
muito  tempo,  a  concepção  fundamental  da  responsa-
bilidade,  e  esse  conceito  se  encontra  também  pro-
fundamente  fundamentado  em  nossa  comunicação  
normativa  cotidiana. [...]. ( HASSEMER, 2014, p.9-10) 

 Conforme  esclarece  Purves,  acerca  da  complexidade  
do  tema  de  estudo  da  neurociência. 

A  neurociência  envolve  uma  vasta  gama  de  quesi-
tos  de  como  se  desenvolve  e  se  organiza  o  siste-
ma  nervoso  do  homem  e  dos  animais,  e  de  como  
ele  funciona  para  gerar  um  comportamento.  Essas  
questões  podem  ser  exploradas  utilizando-se  ferra-
mentas  de  genética,  da  biologia  celular  e  do  mo-
lecular,  da  anatomia  e  da  fisiologia  de  sistemas,  
da  biologia  comportamental  e  da  psicologia.  [...]”.  
(PURVES,  et tal, 2010, p. 1). 

 As  neurociências,  na  maioria,  graças  às  enormes  
possibilidades  oferecidas  pelos  novos  métodos  de  experi-
mentação  e  neuroimagem  -  tomografia  por  emissão  de  pó-
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sitrons (PET),  ressonância  magnética  funcional  ou  nuclear 
(RM  ou  MRI,  magnetoencefalograia  etc., - sofreram  um  pro-
gresso  espetacular  nos  últimos  anos  e  abrimos  a  emocio-
nante  oportunidade  de  conhecer  melhor  o  que  chamamos  
de  “natureza  humana”.  De  modo  que  algum  autor  não  teve  
escrúpulo  em  falar  sobre  uma  revolução  neurocientífica”. 
(tradução  nossa). ( SÁNCHEZ, 2011 , p. 2). 

 O  estudo  da  neurociência  tem  como  objeto  de  estudo  
o  sistema  nervoso  com  um  enfoque  interdisciplinar  com  
outras  ciências,  pois  entenderam  os  cientistas  na  década  de 
1970 ,  que  assim  seria  a  melhor  forma  de  compreensão  de  
como  funciona  o  encéfalo.  O  sistema  nervoso  é  formado  
pelo  encéfalo,  a  medula  espinhal  e  os  nervos  do  corpo,  é  
crucial  para  a  vida, para mover, sentir, pensar. (BEAR, et al, 
2008). 

 O  cérebro  “é  uma  grande  massa  gelatinosa  de  quase  
um  quilo  e  meio  de  peso,  de  cor  cinzenta  e  talvez  a  or-
ganização  mais  complexa  que  conhecemos  até  agora [..] ”. 
(MORA, 2004 ,  p.  17).  É  bem  provável  que  nunca  compre-
enderemos  completamente  o  funcionamento  do nosso com 
cerca de 100 bilhões de neurônios e trilhões de sinapse. (LENT, 
2010). 

 Neste  contexto,  importante  consignar  que  o  Direito  
Penal  traça  a  conduta  descritiva  criminal,  o  tipo  penal,  sen-
do  a  proteção  do  indivíduo  que  só  pode  sofrer  persecução  
penal  nos  limites  definidos  pela  lei  penal,  processual  penal  
e  a  Constituição.  São  as  condutas  típicas  que  interessam  
o  Estado  Penal  quanto  a  investigação  criminal,  medidas  
coercitivas  contra  a  liberdade  do  investigado/processado,  



304 | Contribuições interdisciplinares em educação e ensino: reflexões contemporâneas

Editora Via  Dourada

e  uma  compreensão  multidisciplinar  além  das  Ciências  
Penais,  pode  ensejar  um  modal  diferenciado  das  clássicas  
apurações  penais,  mas  isso  leva  um  maior relevo das Ciên-
cias Cognitivas, a questão formalista do processo penal. 

4 NEUROCIÊNCIAS DA PREVENÇÃO CRIMINAL 

 A  Neurociência  avança  para  tentar  desvendar  qual  
parte  do  cérebro  controla  as  emoções,  ou  seja,  se  existe  
um  local  exato  no  cérebro  ou  as  funções  são  conjugadas  
em  locais  diferentes  e  agem  ao  mesmo  tempo.  Sobre  a  
razão,  importantes  estudos  indicam  que  lesão  no  córtex  
pré-frontal  altera  a  rede  de  conexões  e  o  indivíduo  apre-
senta  alteração  de  humor,  impaciente, com rompantes de 
raiva. (LENT, 2010). 

 Estudos  de  mapeamento  cerebral  tentam  compreen-
der  a  complexa  atividade  cerebral,  onde  se  concentra  uma  
rede  de  conexões  neurais  com  bilhões  de  sinapses,  neuro-
transmissores,  e  processos químicos,  revelados  em  tecnolo-
gia  de  neuroimagem  e  ressonância  magnética.

 Emoções, amor e ódio estão na atividade cerebral e con-
dutas ditas como ilícitos penais. 

É  da  natureza  humana  sermos  curiosos  a  respeito  
do  que  vemos  e  ouvimos,  do  porquê  de  algo  ser-
em  prazerosas,  enquanto  outras  nos  magoam,  do  
modo  como  nos  movemos,  raciocinamos,  aprendem-
os,  lembramos  e  esquecemos,  da  natureza  da  raiva  
e  da  loucura.  Esses  mistérios  estão  começando  a  ser  
desvendados  pela  pesquisa  básica  em  Neurociência,  
e  as  conclusões  desses  estudos  são  o  tema  deste  
livro. ( BEAR, et al, 2008). 

Neste  sentido,  o  Direito  Penal,  como  ciência  dogmá-
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tica  normativa,  tem  na  tipicidade  penal  a  forma  de  for-
malizar  e  descrever  condutas,  que  caso  seja  realizada  pelo  
indivíduo,  se  concretiza  numa  infração  penal  com  pena  e  
suas  consequências.  Condutas  humanas  estas  que  tem no 
livre-arbítrio a vontade como base clássica da ordem penal. 

 Da  junção  do  direito  penal  e  neurociência  é  possível  
estabelecer  um  entendimento  maior  sobre  o  comportamen-
to  humano  ligado  a  condutas  criminais,  e,  com  isso,  com-
preender  e  formatar  políticas  públicas  sobre  a  prevenção  
penal  e  até  mesmo  políticas  legislativas  a  fim  de  evitar  o  
delito,  ou  proporcionar  medidas  para  melhor  consecução  de  
medidas  de  persecução criminal.

 A  política  criminal,  como  “[...]  setor  da  política  es-
tatal  na  qual  se  tomam  as  decisões  de  modo  a  prevenir  
e  atuar  diante  dos  delitos  [...]”  (MULAS,  2019,  p.  15),  
apresenta  diretrizes  e  respostas  e  medidas  no  contexto  de  
escolhas  estatais  no  enfrentamento  da  criminalidade,  que  
podem  ser  implementadas  sob  várias  formas,  como  na  
arquitetura  das  cidades,  implementos  de  estudos  sociocul-
turais  de  determinados  grupos,  no  campo  da  comunicação,  
educação,  saúde pública e na atividade legislativa. 

 Neste  aspecto,  a  prevenção  criminal  e  a  neurociên-
cia  se  insere  neste  contexto,  face  às  várias  possibilidades  
de  compreensão  sobre  o  comportamento  humano.  “Neste  
contexto,  a  política  criminal  do  Estado  democrático  não  vai  
orientada  a  apagar  todo  o  rastro  de  delito,  e  sim  a  um  
fim  de  bem  mais  realista  e  materializado:  manter  as  taxas  
de  criminalidade  em  níveis toleráveis”. (MULAS, 2019, p. 17). 

 Neste  amplo  espaço  das  Neurociências,  uma  Neuro-
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ciência  Criminal  tem  seu  lugar  de  debates  que  vão  e  vêm,  
a  depender  do  interesse  ocasional  e  operadores  do  Direito.  
Ocorre,  que,  no  campo  da  investigação  criminal,  o  estudo  
desse  campo  científico  desperta  olhar  mais  específico,  visto  
que  para  uma  prevenção  criminal,  há  que  ter  inicialmente  
entendimento  teórico  sobre  as  possibilidades  que  a  neuro-
ciência  tem  a  oferecer,  principalmente  nos  crimes  violentos,  
de  exploração  sexual,  e  crimes  informáticos  da  internet,  
onde  um  estudo  das  ambições  e  fraquezas  humanas,  e  de-
lírios  e  angústias,  como  descrito  na  obra  “Quando  a  noite  
cai  –  Entendendo  a  depressão  e  o  suicídio.  (JAMILSON,  
2010),  sobre  o  “Mercado  Sombrio. 

 O  cibercrime  e  você” ( GLENNY,  2011).  Dependência  
da  internet,  dentre  outras novas  compulsões  descritas  no  
Manual  Diagnóstico  e  Estatísticos  de  Transtornos  Mentais  
–  DSM-5 (2014) ,  se  bem  compreendidas  e  analisadas  no  
contexto  dos  registros  policiais  em  cada  região,  podem for-
necer elementos para prevenção criminal. 

5 A MENTE E CÉREBRO NO MUNDO DOS CRIMES 

 O  mito  do  uso  somente  de 10% da   capacidade  ce-
rebral  na  sociedade  foi  tema  de  filme  denominado  “ Lucy”  
no  ano  de  2014  com  o  astro  do  cinema  Morgan reeman.  
Filmes  como  estes  alimentam  o  imaginário  popular  da  ca-
pacidade  maior  de  inteligência  não  usada  pelo  ser  huma-
no,  e  proliferam  métodos  de  “bombar  a  memória”,  pílulas 
milagrosas  que  aumentam  a  inteligência,  formas  e  mapas  
mentais  para  melhor  concentração  e  aprendizagem,  sendo 
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a maioria sem conteúdo científico. 
 A  busca  por  compreensão  sobre  o  comportamento  

humano  é  o  maior  mistério  de  todos,  e  sem  indícios  con-
cretos  que  chegaremos  ao  patamar  de  entendimento  das  
milhões  de  possibilidades  neuronais  que  se  articulam  na  
mente  e  cérebro.  Apesar  da  evolução  tecnológica  das  neu-
rociências,  biologia  cerebral,  etc.,  o  certo  é  que  o  cérebro  
continua  a  ser  um  oceano  de  dúvidas,  maior,  inclusive,  que  
a  própria  compreensão  sobre  o  universo  ou  o  conteúdo  
das  profundezas  dos  oceanos.  No  entanto,  a  emoção  que  
deságua  em  comportamento  agressivo  ou  não,  e  sua  com-
preensão  e  controle,  pode  configurar  um  importante  meca-
nismo  de  entendimento  de  atos  antissociais,  seja  violento,  
ou  dissimulados  na  internet,  por  atos  de  estelionatários  e  
comportamento  arriscado  de  vítimas.  “Nossas  emoções  nos  
levam  às  profundezes  da  tristeza  e  às  alturas  da  alegria.  
São  o  condutor  dominante  por  trás  de  escolhas  e  com-
portamentos,  a  razão  pela  qual  formulamos  e  atingimos  
objetivos”.  (MLODINOW, 2022 , p.265).

 Não  obstante,  a  isso,  as  pesquisas  evoluem  no  campo  
da  neurociência  comportamental,  com  novos  equipamen-
tos  de  ressonância  magnética  e  mapeamento  cerebral,  que  
possibilitam  identificar  características  peculiares  e  individu-
ais  e  em  áreas  específicas  do  cérebro  e  indicam  distúrbios  
comportamentais  e  somáticos  e  indicam  condutas  conside-
radas  condutas  violências  criminais,  bem  como  elementos  
de  compreensão  acerca  da  tomada  de  decisão, escolhas e 
racionalidade envolvida. 

 Se  a  violência  caminha  com  a  humanidade,  esta  di-
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minuiu  com  passar  dos  séculos,  apesar  o  choque  da  socie-
dade  na  divulgação  de  crimes  de  grande  comoção  pública. 

Para  Pinker (2013  ,  p.19),  “Acredite  se  quiser  –  e  sei 
que   a  maioria  não  acredita  –  a  violência  vem  diminuindo 
desde  o  passado  distante,  e  hoje  podemos  estar  vivendo  na  
era  mais  pacífica  que  nossa espécie já atravessou. [...]”. 

 Neste  sentido,  estudos  criminais  neurocientíficos  po-
dem  abrir  um  caminho  de  luz  para  compreensão  da  violên-
cia,  da  condição  humana,  seus  temores  e  males  mais  som-
brios  e  ignorados,  ou  escondidos  às  sombras  da  realidade  
de  impulsos  violentos  que  carregamos  em  tensão  constante  
com  a  ideia  de  paz.  O  livre-arbítrio  estará  sempre  na  mesa  
de  discussões,  afinal,  é  compreensível  que  o  humano  acre-
ditar  que  tenha  controle  sobre  suas  ações;  minimizar  este  
dogma  pode  ser  um  novo  paradigma  sem  exata  compre-
ensão  das  consequências,  não  obstante,  um  dado  de  neu-
roimagem  poder  afastar  todo  o  artefato  produzido  numa  
mente  e  no  processo  sobre  determinada  conduta  agressiva.  
Se  estamos  vivenciando  a  era  da  transformação  digital  das  
relações  sociais,  é  verdade  também  que  os  crimes  mais  
violentos ( de  rua  e  sangue)  ainda  existem,  a  violação  da  
dignidade  humana  ocorre  por estranhos e perto por parentes 
próximos e amados. 

 A  Neurociência  e  o  Direito  Penal,  afastado  os  even-
tuais  preconceitos,  tem  o  esforço  de  produzir  conhecimen-
to,  e  na  persecução  criminal,  aliados  importantes  para  a  
prevenção  penal,  diagnósticos  e  até  quiçá  prognóstico  para  
evitação  do  delito,  pois  são  as  emoções,  ou  ao  não  controle  
dela,  que  transborda  em  infinitas  agressões,  e  ainda,  incre-



 Valmir Messias de Moura Fé; Fábio Anderson Ribeiro Sampaio | 309

Série Saberes e fazeres da educação: volume 30

mentadas  por  usos  de  substâncias  ilícitas,  drogas  em  geral,  
pois  “É  a  ambiguidade  da  violência  –  o  fato  de  podermos  
apertar  o  gatilho  como  um  ato  hediondo  de  agressão  quan-
to  de  amor  e  abnegação  –  que  é  tão  desafiadora.  Como  
resultado,  a  violência  sempre  será  uma  parte  da  experiên-
cia  humana  profundamente difícil de entender”. (SAPOLSKY, 
2021, p. 11). 

 As  escolhas  do  indivíduo  são  produtos  de  infinidades  
de  conjecturas,  contudo  a  imitação,  o  contágio  emocional  e  
o  mimetismo  são  realidades  subjacentes  que  empurram  a  
pessoa  à  prática  de  determinado  ato,  prosseguir  ou  recuar.  
Este  fenômeno  social  da  imitação  são  contextos  vivenciados  
pela  mídia,  onde  crimes  semelhantes  são  divulgados  em  
espaço  de  tempo  e  contexto,  que  levam  a  crer  que  o  indi-
víduo  foi  encontrado  por  forças  inconscientes  e  propulsão  e  
gatilho  emocional  violento.  Compreender  essa  relação  entre  
os  crimes  (principalmente  homicídios,  feminicídios,  crimes  
sexuais,  roubos  e  estelionatos),  pode  levar  a  estabelecimen-
to  de  tipos  de  prevenção  criminal  e  uso  da  mídia  a  favor  
da  inibição  de  delitos  futuros. 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O  ser  humano  é  curioso  por  natureza,  e  com  o  
decorrer  da  história,  cria  ideias  e  convicções  sobre  sua  
própria  natureza,  destino  e  razão  de  viver.  O  Direito  Penal  
é  baseado  no  conceito  de culpabilidade  com  vasto  conteú-
do  na  literatura  sobre  a  responsabilidade penal,  limites  e  
condições  seus  aspectos  e  objetivos  da  prevenção  geral  e  
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especial  quanto  da  aplicação e existência da norma penal. 
 A  Neurociência  tem  tido  amplo  espaço  em  várias  

áreas  do  conhecimento  humano,  e  vem  se  destacando  com  
tecnologias  de  mapeamento  do  cérebro  humano,  estudos  
comportamentais,  do  sono,  fome,  química  cerebral,  neurô-
nios,  sinapses,  conexões,  patologias  cerebrais,  etc.  Enfim,  
é  o  seu  humano  tentando  entender  seu  próprio  funciona-
mento.  Estimam-se  que  há  cerca  de  100  bilhões  de  neurô-
nios,  que  a  unidade  de  célula  neural,  e  trilhões de sinapses, 
conexões e possibilidades ainda não desvendados pelo homem. 

 A  Neurociência  avança  em  áreas  com  a  propaganda  
do  voto,  da  educação,  da  economia,  dentre  outros.  No  di-
reito  penal,  também  a  neurociência  não  poderia  ficar  de  
fora  das  discussões  e  debates.  A  conduta  humana  expressa-
da  pela  consciência  e  vontade,  conforme  a  teoria  finalista,  
depara-se  então  com  a  tecnologia  de  neuroimagem  com  
mapeamento  do  cérebro,  e  estudos  comportamentais  de  
como  o  indivíduo  age  em  determinada  situação,  sob  efeito  
de  emoções,  raiva,  medo,  fome,  sede,  ou  mesmo  experi-
mento  de  como  as  decisões  são  tomadas, e isso infere na 
conduta criminosa. 

 O  Direito  Penal  tem  a  missão  de  proteção  dos  bens  
jurídicos  fundamentais  para  o  convívio  na  sociedade.  Tra-
ta-se  de  função  fragmentária  e  subsidiária  com  a  culpabi-
lidade  sua  envergadura  maior  quanto  a  ideia  de  responsa-
bilização  penal.  Ocorre,  que  este  comportamento  humano  
consciente  tem  sido  colocado  em  questão,  face  aos  estudos  
da  neurociência,  do  chamado  “neodeterminismo”,  onde  ha-
veria  no  sistema  de  conexões  complexas  do  cérebro,  uma  
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ação  que  independe  do  querer  do  indivíduo.  A  tomada  de  
decisão  ocorre num nível inconsciente e somente depois em 
seguida ao universo consciente.

 Direito  penal  e  neurociência  tem  muito  a  dialogar  e  
muito  ainda  haverá  de  existir  a  experimentação  de  estudos  
sobre  o  real  aprofundamento  teórico  de  prática  entre  às  
duas  ciências.  Para  isso,  não  há  que  desconsiderar  os  sabe-
res  por  vezes  conflitantes,  e  nem  uma  ciência  preponderar  
sobre  a  outra.  Nesse  ponto,  as  liberdades  constitucionais,  
a  legalidade  penal,  e  princípio  da  culpabilidade  são  molas  
mestras  para  a  consecução  do  ideal  do  interesse  público do 
bem comum. 

 Considerando  os  avanços  da  neurociência  no  cam-
po  do  estudo  do  comportamento  e  sua  dimensão  sobre  o  
livre-arbítrio,  é  possível  suscitar  que  o  direito  penal,  cedo  
ou  tarde,  terá  que  perceber  e  desenvolver  mecanismos  para  
colaboração  com  a  neurociência,  principalmente  para  sanar  
eventuais  lacunas  na  compreensão  do  fenômeno  criminal  
e  aplicação  da  pena  ou  medida  de  segurança  da  maneira  
mais  condizente  com  os  princípios  dos  direitos  humanos  e  
pacificação social,  numa  sociedade  cada  vez  mais  individu-
alizada,  vigiada  com  tecnologias  digitais  de  interesses  eco-
nômicos  e  políticos (tecnopolíticas)  e  crimes  do  anonimato  
da  internet. 

 Colocado  o  problema  da  pesquisa,  consideramos  que:  
i)  Teria  a  Neurociência  capacidade  de  engendrar  mecanis-
mos  teóricos  que  possam  ajudar  a  decifrar  o  comportamen-
to  criminoso?  Sim,  contudo  há  ainda  muito  se  desvendar  
sobre  as  emoções,  o  livre-arbítrio  e  as  condutas  humanas;  
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ii)  O  Direito  Penal  tem  interesse  nesta  interlocução,  já  que  
tem  a  missão  maior  de  apaziguar  os  temores,  equilíbrios  
nas  relações  e  segurança  para  melhorar  o  convívio  das  
pessoas  na  sociedade?  Sim,  inclusive  quando  a  prevenção,  
o  enfrentamento  da  criminalidade  e  a  persecução  criminal;  
iii)  Quais  os  limites  e  possibilidades  de  estudo  entre  as  
neurociências  e  o  direito  penal?  Os  limites  são  colocados  
pelo  avanço  das  Ciências  Cognitivas  e outras ciências na in-
terlocução com o Direito Penal, que é uma ciência dogmática. 
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mas também interage com elas a ponto de lhes dar novo 
significado. 

(Paulo Roberto Barbosa)

Este livro é uma tentativa de apresentar aos interessados 
no assunto, que é possível implementar as diversas contribui-
ções interdisciplinares aqui constituídas em relação à educação 
e ao ensino. Sem dúvida, é fundamental colocar esses conhe-
cimentos em prática para que educandos e educadores sejam 
estimulados a ir além do que veem os olhos. Portanto, a pro-
posta desta investigação se assenta na larga experiência de seus 
autores, tanto no que se refere à formação acadêmica e conhe-
cimento teórico, quanto à prática docente na pós-graduação, 
na especialização e na educação básica, nas quais estão empre-
endidas as discussões e as implementações das ações de modo 
interdisciplinar. Com isso, buscamos, sobretudo, inspirar edu-
cadores que, tal como nós, acreditam no poder que a educação 
tem de transformar e na relevância de ela estar continuamente 
problematizada. Desse modo, pretende-se que os educandos do 
século XXI sejam cada vez mais motivados e inspirados a me-
lhorar o mundo em que vivem.

Dito isso, cabe esclarecer que, ao longo de toda a expo-
sição do livro, há a preocupação de contribuir ao leitor a liber-
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dade de escolha e adaptação das discussões apresentadas, pois 
embora cada texto seja ligado por um fio condutor que se define 
em função dos seus conceitos e discussões, as distintas partes 
possuem autonomia suficiente para que sejam lidas, também, 
em diferentes momentos e de modo não linear.
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