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APRESENTAÇÃO 

6º SIMPÓSIO INTERNACIONAL 

DIÁLOGOS NA CONTEMPORANEIDADE

Tempo, movimentos, mudanças e permanências

Qual o alcance do tempo em uma sociedade que transita entre narrativas clicáveis e a 
complexidade necessária para compreender sua própria história? Como compreender o que forma 
o senso de saber contemporâneo, forjado na dicotomia e sem a permeabilidade do diálogo? Onde 
encontrar os fios de entendimento para movimentos cada vez mais rizomáticos, que consomem 
redes e se (des)territorializam em ritos, ruas e urnas?

O VI Simpósio Internacional Diálogos na Contemporaneidade se insere nas celebrações 
dos 50 anos do Ensino Superior no Vale do Taquari/RS como um personagem: o cronista dos 
movimentos que inspiram e questionam nosso tempo: música, literatura, estética, política, poéticas, 
pensamento e sociedade. Fluxos que inscrevem mudanças, possibilitam ler entre narrativas dadas 
e abrem espaço para novas consciências. Espaço esse em que se propõe tomar o tempo como 
interpretação das narrativas desse mesmo tempo e assumir o diálogo como metodologia e forma de 
resistência.

O evento, que é bienal, se institui na intenção de provocar a interlocução entre estudantes e 
docentes dos cursos de licenciatura em Educação Física, Letras, Pedagogia, História e os cursos de 
Direito, Design, Design de Moda, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Fotografia, além da área 
de conhecimento de Humanidades do Centro de Ciências Humanas e Sociais e o Programa de Pós-
Graduação em Ambiente e Desenvolvimento - PPGAD, da Univates.

Partindo dessas premissas, o VI Diálogos na Contemporaneidade objetivou:
1. Analisar mudanças e permanências de aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais 

nos contextos regional, nacional e internacional dos últimos 50 anos; 
2. Compreender a conjuntura atual no âmbito político, econômico, social e cultural a partir 

do legado das últimas décadas e das percepções do presente, com intenção de projetar 
cenários futuros; e

3. Dialogar com diferentes áreas do conhecimento em torno das percepções de tempo, 
movimentos, mudanças e permanências no espaço doméstico e externo nos últimos 50 
anos.

Entre os dias 22 e 26 de abril de 2019, nos diversos espaços da Universidade do Vale do Taquari 
- Univates, desenrolaram-se dezenas de atividades, como painéis, palestras, rodas de conversa, 
oficinas, apresentações artísticas e grupos de trabalho temáticos. Os textos que os leitores encontrarão 
nestes anais foram selecionados e apresentados nos grupos de trabalho (GTs) Complexidades e 
Transversalidades; Educação, Comunicação e Tecnologias; Filosofia e Direitos Humanos; e 
Identidades, Gênero e Cultura. Esta publicação visa, assim, compartilhar as reflexões produzidas 
por diversos pesquisadores, professores e estudantes de graduação e pós-graduação, de diferentes 
áreas e regiões do país, que enriqueceram as discussões propostas pelo evento.  
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Aos autores e às autoras, agradecemos a confiança na submissão de seus trabalhos. À Comissão 
Científica, que, com esmero, avaliou cada um dos trabalhos, qualificando a composição científica que 
aqui fica registrada, agradecemos. Nossa gratidão também aos que se envolveram, participando de 
encontros e se somaram como parceiros, de modo geral, aos que se dispõem a dar continuidade a 
estes diálogos em futuros eventos.

Fica, por fim, nosso desejo de que os materiais aqui disponibilizados sejam produtivos e 
instigantes aos leitores e às leitoras!

Os organizadores
Lajeado, dezembro de 2021.
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GRUPO DE TRABALHO

1. Complexidades e 
Transversalidades
Espaço de interlocuções para além das perspectivas disciplinares, que 
apresentem visão complexa sobre temas diversos. São bem-vindos artigos e 
relatos de experiências que abordem modos de tornar potentes as relações 
em tempos de mudanças e permanências. 
Coordenadoras: Dra. Jane Márcia Mazzarino e Dra. Luciana Turatti
Debatedora: Dra. Nize Maria Campos Pellanda (Universidade de Santa Cruz 
do Sul - Unisc)



10Sumário

ARTICULAÇÃO DE AGROECOLOGIA DO VALE DO TAQUARI: UMA 
REDE DE ATORES E PRÁTICAS QUE PROMOVEM A TRANSIÇÃO 

AGROECOLÓGICA

Mirian Fabiane Strate1

Resumo: Práticas alimentares enquanto práticas sociais constituem um patrimônio cultural, imbuídas de valor 
simbólico de grupos sociais específicos, inseridos em seu território. As práticas sociais são uma fonte constante 
de transformação social, um processo de coevolução entre conhecimento, estrutura material e arranjos 
sociais entre atores. As práticas agroecológicas construídas no contexto de redes sociotécnicas, constituídas 
por agricultores, extensionistas, pesquisadores, consumidores etc., expressam estilos agrícolas alternativos 
e constituem uma mudança epistemológica que coloca os agricultores e a natureza no centro da produção 
do conhecimento, contribuindo assim para alimentar a ideia da existência de uma conexão entre produção 
de inovações e formas coletivas. Esta pesquisa tem como objetivo compreender como a Agroecologia vem 
reconfigurando as práticas sociais, estimulando a formação de novos arranjos, através da constituição de redes 
auto-organizadas entre atores sociais e instituições. A pesquisa aliou aspectos quantitativos e qualitativos, 
combinando a pesquisa bibliográfica, a documental e a de campo, por meio de um estudo de caso com os 
atores sociais que compõem a Articulação de Agroecologia do Vale do Taquari - AAVT. A pesquisa foi realizada 
entre outubro de 2018 e março de 2019, com entrevistas a mediadores sociais e agricultores agroecologistas. 
Os avanços da produção orgânica têm demonstrado que a articulação interinstitucional representativa das 
forças sociais locais comprometidas com os princípios e práticas da Agroecologia pode gerar condições 
adequadas para estabelecer novos fluxos sistêmicos no território. A consolidação das práticas fundamentadas 
na Agroecologia, como a diversificação da produção, a conservação do solo, a adubação verde, o resgate de 
sementes de variedades crioulas, o uso de biofertilizantes, ocorre pela articulação entre agricultores e na 
aliança destes com os cidadãos das áreas urbanas, formando novos arranjos sociais e materiais, tendo por 
objetivo comum promover a sustentabilidade, compreendida em suas dimensões social, econômica e de 
conservação dos recursos naturais, a economia solidária e o desenvolvimento rural.

Palavras-chave: Agroecologia. Práticas sociais. Auto organização

1. Introdução
Segundo Giddens (1984, p.2), “as práticas sociais, tais quais as práticas alimentares, que 

persistem no espaço e no tempo nunca são inteiramente estáticas: elas emergem, permanecem, 
mudam e desaparecem”. Outra característica das práticas é que elas não existem isoladamente. 
Práticas alimentares herdadas culturalmente e reproduzidas socialmente configuram iniciativas 
de agregação de valor e enraizamento das relações sociais, em que a economia do território é 
integrada por meio de iniciativas como cadeias alimentares curtas, agroindústrias familiares, redes 
de associação e cooperação (certificação participativa, redes associativas locais) e mecanismos de 
redistribuição.

Para Geels (2010), a transição sóciotécnica pode ser definida como um processo não linear, 
gradativo e de longo prazo. Tal processo inclui um conjunto de mudanças estruturais, conectadas 
e multidimensionais em tecnologia, economia, instituições, cultura, comportamentos, ecologia e 
sistemas, por meio de modos de produção e consumo mais sustentável.

A agricultura familiar constitui a base do desenvolvimento econômico e social do Vale do 
Taquari, representando 93,9% dos estabelecimentos rurais, enquanto a população rural representa 
26,42% da população total do território, conforme Kolchinski, Zanetti e Biondo (2017). A diversidade 
cultural presente desde a ocupação do território e a heterogeneidade das práticas alimentares 

1 Doutoranda em Desenvolvimento Rural - UFRGS.
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contribuíram para a construção do conhecimento local acerca dos sistemas de produção, bem como 
para a construção da estrutura social, que tem no associativismo sua sustentação. A modernização 
estimulou a mercantilização da agricultura, a qual resultou na consolidação de um mercado 
agroalimentar hegemônico, onde se destacam as grandes cooperativas agropecuárias, a produção 
em grande escala e o distanciamento entre agricultores e consumidores. 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar como o resgate das práticas agroecológicas 
vem possibilitando novos arranjos sociais e a organização em rede, por meio da Articulação de 
Agroecologia do Vale do Taquari - AAVT. A pesquisa combinou aspectos quantitativos e qualitativos. 
Para investigar e mapear as práticas dos agricultores e mediadores foram realizadas visitas a feiras, 
propriedades rurais e a participação em reuniões e eventos promovidos pela AAVT, durante os 
meses de outubro de 2018 e março de 2019. Foram entrevistados cinco mediadores sociais e dez 
agricultores agroecologistas, integrados a dois grupos de certificação de produção orgânica.

Segundo Schmitt (2011), a análise dos processos sociais com o foco nos atores busca um 
maior entendimento dos processos de desenvolvimento e suas implicações na vida cotidiana. 
Nesta pesquisa, os atores sociais são compreendidos como participantes ativos na construção do 
desenvolvimento rural. Busca-se compreender como as práticas dos atores interagem entre si, como 
conectam-se com os arranjos materiais, como contribuem para a formação de novos arranjos sociais 
e como contribuem para a transição sóciotécnica.

2. Práticas agroecológicas 
A Agroecologia começa a emergir no mundo a partir de 1960, com origem nos movimentos 

sociais que defendiam uma alternativa para a agricultura (ecológica, orgânica, biodinâmica, 
alternativa, natural etc.), e evoluiu progressivamente buscando integrar as dimensões social, política 
e ética. Para Altieri (2001), um dos autores pioneiros do campo da Agroecologia, ela é a ciência 
que estuda os agroecossistemas ou as unidades agrícolas de forma abrangente, nas quais ocorrem 
os ciclos minerais, as regulações biológicas, as transformações energéticas, bem como as relações 
sociais, econômicas e culturais. Seguindo uma definição mais ampla, Sevilla Guzmán e González de 
Molina (1996) definem a Agroecologia como um campo de estudos que pretende o manejo ecológico 
dos recursos naturais, por meio de uma ação social coletiva de caráter participativo, de um enfoque 
holístico e de uma estratégia sistêmica, reconduzir o curso alterado da coevolução social e ecológica, 
mediante um controle das forças produtivas que estanque as formas degradantes e espoliadoras da 
natureza e da sociedade. Em tal estratégia, a dimensão local é vista como portadora de um potencial 
endógeno que, por meio da articulação do saber local com o conhecimento científico, permite a 
implementação de sistemas de agricultura alternativa potencializadores da biodiversidade ecológica 
e da diversidade sociocultural.

Para Altieri (1995), a transição agroecológica pressupõe a passagem do modelo produtivista 
convencional para estilos de produção mais complexos sob o ponto de vista da conservação e do 
manejo dos recursos naturais. Um processo social orientado à obtenção de índices mais equilibrados 
de sustentabilidade, estabilidade, produtividade, equidade e qualidade de vida na atividade agrícola. 
Nesse contexto, a transição agroecológica se refere a um processo gradual de mudança através do 
tempo, das práticas dos agricultores, nas formas de manejo dos agroecossistemas, tendo como 
meta a passagem de um modelo agroquímico de produção à outro modelo ou estilo de agricultura, 
que incorpore princípios, métodos e tecnologias com base ecológica. Para Costabeber (1998), a 
transição agroecológica é um processo social que implica não somente uma maior racionalização 
econômico-produtiva com base nas especificidades biofísicas de cada agroecossistema, mas também 
mudança nas atitudes e valores dos atores sociais, agricultores e consumidores, em relação ao 
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manejo e conservação dos recursos naturais, o que não dispensa o progresso técnico e o avanço do 
conhecimento científico.

As práticas cotidianas dos atores sociais constituem-se de fazeres e discursos que estão 
interligados, compreendendo atividades corporais e mentais, estruturas e seus usos, conhecimento 
acumulado e inteligível, saber, ação e motivação. Com efeito, as práticas sociais também interagem 
para formar conjuntos de práticas que organizam o espaço-tempo da vida social (SCHATZKI, 2001). 
Para Shove et al. (2012), as práticas dependem da integração contínua de, pelo menos, três elementos 
principais: materiais (objetos, bens de consumo e infraestruturas); competência (incluindo 
entendimentos da situação, know-how prático); significados (incluindo entendimentos incorporados 
do significado social da prática e experiências passadas de participação). Assim, podemos conceber 
as práticas sociais como uma fonte constante de transformação social, um processo de coevolução 
entre conhecimento, estrutura material e arranjos sociais entre atores. 

Para Rossi e Brunori (2017), a transição para práticas alimentares sustentáveis extrapola a 
vontade individual de comportar-se de forma mais coerente com o planeta. Por sua vez, Sonnino e 
Marsden (2017) aludem que a criação de sistemas “alternativos” de abastecimento alimentar não 
se encaixam no modelo de agricultura convencional, por meio do desenvolvimento de uma nova 
relação entre agricultores e consumidores. Renting et al. (2003, p. 398) afirmam que, “ao basearem-
se na imagem da propriedade rural ou da região como fonte de ‘qualidade’, as redes alimentares 
alternativas ‘relocalizam’ o produto alimentar, vinculam mais diretamente às práticas locais de 
cultivo, natureza, paisagens e recursos rurais”.

Para Schneider e Menezes (2014), as práticas, os processos e as formas de organização social 
e política da agricultura agroecológica podem representar a emergência de outro “modo de fazer” 
agricultura e de produzir alimentos, assim como usar o espaço rural para promoção de formas e 
meios de desenvolvimento que não sejam exclusivamente agrícolas. Essas práticas e iniciativas, 
em geral, demandam formas de organização e ação coletiva tanto para legitimar-se politicamente 
como angariar escala econômica. Surgem, então, dispositivos de organização coletiva, tais como 
cooperativas e associações, que inauguram nova institucionalidade e mecanismos de relacionamento 
com o Estado e com políticas públicas. 

O conjunto dessas iniciativas pode ser associado à noção de desenvolvimento rural, aqui 
entendido como um processo geral de mudança na base sóciotécnica e econômica da agricultura que 
visa gerar uma nova forma de relação com a natureza e melhorar a qualidade de vida das populações 
envolvidas. No entanto, esse processo também gera efeitos multidimensionais que estimulam a 
formação de instâncias de organização social e política que, por sua vez, afetam as instituições, os 
valores e as normas sociais do espaço rural como um todo.

3. Redes sociotécnicas e a transição agroecológica
O conceito de rede é utilizado nas ciências sociais há décadas enquanto categoria analítica, 

como proposto por Marck Granovetter (1985). Autores como Radcliffe-Brown (1952) e Castells 
(1999) argumentam que a dinâmica da rede, com suas características de interconexões e fluxos, 
estaria alicerçando uma nova morfologia social, em que a sociedade seria baseada na rede de 
relações sociais existentes, sustentadas a partir do encontro de interesses ou no manejo dos 
conflitos resultantes. Abramovay (2000), revisitando as concepções de Latour (1999), afirma que 
as redes sociotécnicas são aquelas que são compostas por um conjunto de atores, especialistas ou 
técnicos, mas também por elementos não humanos, conferindo seu caráter heterogêneo e altamente 
imprevisível quanto às articulações que as compõem. 

Nessa morfologia social, os nós podem ser constituídos por atores sociais, grupos de pessoas, 
instituições, tecnologias, objetos, entre outros, sendo que cada rede possui uma composição 
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específica. As experiências agroecológicas são articuladas em redes sociais que visam promover o 
desenvolvimento da agricultura familiar e a preservação dos recursos naturais, pela defesa de valores 
quase sempre implícitos associados à agroecologia, em um diálogo entre pesquisa, extensão e ensino 
em várias regiões e com abrangência no território nacional. Essas redes têm como característica 
principal a adoção de métodos que unem em um só processo a produção de conhecimentos e a sua 
aplicação prática.

Para Primavesi (2016), o sucesso do movimento orgânico depende da mudança de paradigma, 
da adoção ecológica de manejo do ambiente em agroecossistemas, uma visão sistêmica que implica a 
adoção de novas práticas. As práticas agroecológicas construídas no contexto de redes sociotécnicas, 
constituídas por agricultores, extensionistas, pesquisadores, consumidores, etc. expressam estilos 
agrícolas alternativos e, constituem uma mudança epistemológica que coloca os agricultores e a 
natureza no centro da produção do conhecimento, contribuindo assim para alimentar a ideia da 
existência de uma conexão entre produção de inovações e formas coletivas.

Arce e Long (2000) afirmam que os “territórios da existência”, são formados por interações 
complexas entre conhecimentos e processos de auto-organização dos atores sociais locais, criando 
fluxos de informações, materiais e representatividades; criadoras de heterogeneidade dentro do 
território.

Esses arranjos organizacionais, articulam no território, um conjunto de atores que buscam, 
por meio de relações horizontais, a troca de conhecimentos e práticas entre si com o objetivo de 
planejar, gerir e orientar as políticas públicas, articulando e fomentando projetos. Esse arranjo 
social em rede facilita a construção de projetos e o desenvolvimento de atividades agroecológicas 
junto às comunidades rurais, com o intuito de apoiar e fortalecer processos em curso de transição 
da agricultura e, por meio desses coletivos, essas comunidades ou grupos de agricultores passam a 
ter maior expressão social, política, ambiental e econômica, saindo muitas vezes do anonimato e se 
fortalecendo na busca por objetivos comuns.

A Lei n° 10.831, que dispõe sobre a agricultura orgânica no Brasil, foi instituída em 2003. 
O conceito de sistema orgânico de produção adotado nessa lei é bastante amplo, abarcando 
diferentes tipos de sistemas alternativos, ecológico, biodinâmico, natural, regenerativo, biológico, 
agroecológicos, permacultura e outros, desde que atendam aos princípios gerais estabelecidos em seu 
art. 1º (BRASIL, 2003). Outra inovação trazida por essa lei foi permitir a venda direta sem certificação 
para agricultores familiares inseridos em processos próprios de organização e controle social e 
previamente cadastrados junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). A lei 
visou facilitar o acesso dos agricultores menos capitalizados ao mercado de orgânicos, permitindo a 
sua inclusão produtiva e atendendo ao princípio de justiça social. Dessa forma, incentiva, também, 
os canais de venda direta, promovendo os circuitos curtos de comercialização, muito valorizados 
na prática agroecológica. Outra inovação relevante da legislação brasileira são os Organismos 
Participativos da Avaliação da Conformidade Orgânica, OPACs, que avaliam, verificam e atestam que 
produtos, estabelecimentos produtores ou processadores atendem às exigências do regulamento da 
produção orgânica, assumindo a responsabilidade formal pelo conjunto de atividades desenvolvidas 
pelo Sistema Participativo de Garantia (SPG), instituído pelo Art. 29 do Decreto Nº 6.323/07.

A partir de 2013, a emergência e o fortalecimento das redes de agroecologia foram 
impulsionados através do lançamento de um conjunto de políticas desenhadas para promover 
mudanças no modo de produzir alimentos, com vistas à proteção dos recursos naturais (Plano 
Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica - PLANAPO). A Política Nacional de Agroecologia de 
Produção Orgânica (PNAPO) foi instituída em 2012, por meio do Decreto no 7.794 (BRASIL, 2012), 
com o principal objetivo de integrar, articular e adequar-se às diversas políticas, programas e ações 
desenvolvidas no âmbito do governo federal, que visam induzir a transição agroecológica e fomentar 
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a produção orgânica e de base agroecológica. Assim, contribuem para a produção sustentável de 
alimentos saudáveis, aliando o desenvolvimento rural com a conservação dos recursos naturais e 
com a valorização do conhecimento dos povos e comunidades tradicionais.

4. Transição agroecológica no Vale do Taquari
Desde a década de 1980, a agricultura mundial está experimentando um novo processo de 

transição, tendo como essência o processo de ecologização, que corresponde à introdução de valores 
ambientais nas práticas agrícolas, na opinião pública e nas agendas políticas. Esse processo de 
transição ganha espaço no Vale do Taquari, somente a partir da década de 90, em função, de um 
lado, das reconfigurações ocorridas sobre o rural brasileiro e, de outro, do aprofundamento da crise 
no setor agrícola, juntamente com o surgimento e a dinamização de alternativas produtivas e de 
comercialização paralelas ao sistema hegemônico.

Ressalta-se que o período dos anos 1990 e 2000 foram marcados por políticas públicas de 
incentivo à produção agroecológica a nível estadual, que definiu os princípios agroecológicos como 
política pública prioritária para a agricultura familiar e orientou o trabalho da EMATER. Em nível 
federal, foram implantadas políticas de apoio à agricultura familiar e de promoção da soberania e 
da segurança alimentar e nutricional. Nesse período surgiu o Programa Fome Zero, reinstalando 
e reestruturando o Consea – com gestão entre Estado e sociedade civil – e criando a Câmara 
Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN), com o papel de coordenar a política 
de segurança alimentar e nutricional. 

Essa estruturação de políticas e de gestão social se aliou à discussão sobre a base produtiva. 
Dessa forma, deu vida a programas como o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura 
Familiar (PAA) e revigorou o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

A horta doméstica, o pomar e alguns animais de criação para o autoconsumo são práticas 
fortemente enraizadas no processo histórico de ocupação do território no Vale do Taquari. A 
preocupação com a produção de alimentos saudáveis está enraizada na cultura alimentar. Destaca-
se, nesse contexto, o protagonismo das mulheres agricultoras, que, em seus quintais, cultivavam uma 
grande variedade de alimentos e desenvolveram práticas de agroindustrialização dos mesmos.

Salienta-se o pioneirismo dos agricultores do município de Arroio do Meio, iniciado a partir 
do fracasso de um projeto de desenvolvimento do sistema hegemônico, com apoio da extensão rural 
e o Sindicato de Trabalhadores Rurais, que por meio do resgate de práticas de produção, começaram 
a auto-organizar-se em prol da produção agroecológica. O Grupo de Agricultores Ecologistas 
da Forqueta surgiu na década de 1990 e conta hoje com 8 famílias; destas, três produzem para o 
mercado e têm certificação orgânica pela Rede Ecovida de Agroecologia; as demais produzem para 
o autoconsumo. O Grupo integra um Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade (OPAC), 
ligado ao Núcleo Vale do Rio Pardo, da Rede Ecovida de Agroecologia. 

A formação do primeiro grupo de agricultores agroecologistas do território envolveu diversos 
atores, em circunstâncias distintas, mas que foram convergindo para a valorização e o resgate das 
práticas agroecológicas. A extensão rural, o sindicato de trabalhadores rurais, o CAPA (Centro de 
Apoio e Promoção da Agroecologia) atuaram como agências na promoção da agroecologia no 
território. Importante destacar que o ambiente institucional, com políticas públicas e a própria 
criação da legislação que prevê a certificação participativa, são aspectos relevantes para a formação 
e a continuidade do Grupo de Agricultores Agroecologistas da Forqueta. 

Nesse contexto, surgem iniciativas de resgate de práticas agroecológicas de produção, resgate 
de sementes e formação de grupos de agricultores em vários municípios, motivados pelo trabalho 
da extensão rural e entidades que trabalham com as mulheres. Da produção para o autoconsumo, 
surgem os primeiros grupos de agricultores orgânicos que buscam também novos mercados para a 
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comercialização de seus produtos, o que fez surgir feiras em vários municípios, bem como o acesso 
aos mercados institucionais criados através das políticas públicas. 

O aumento da procura por alimentos orgânicos por parte dos consumidores faz com que mais 
agricultores busquem a certificação e estimula a formação dos Organismos de Controle Social (OCS), 
associação entre agricultores, consumidores e técnicos que visa a produção para a venda direta. No 
Vale do Taquari, a primeira OCS a se constituir, a Defensores da Natureza, de Arroio do Meio, nasce 
do trabalho desenvolvido entre agricultores e mediadores sociais. Atualmente, conforme dados do 
Cadastro Nacional de Produção Orgânica, existem no território três Organismos de Controle Social 
constituídos e cadastrados no Ministério da Agricultura.

Conforme dados coletados em março de 2019, do Cadastro Nacional de Produção Orgânica, 
do Ministério da Agricultura, o Vale do Taquari conta com 69 propriedades certificadas, 33 são 
certificadas por auditoria e 36 são certificadas através do Sistema de Certificação Participativo, 
amparado pela Lei 10831/2003 (BRASIL, 2003). A legislação que institui o sistema orgânico de 
produção prevê que a certificação pode ser obtida pela contratação de uma Certificadora por 
Auditoria ou pela ligação a um Sistema Participativo de Garantia (SPG), que deverá estar vinculado a 
um Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade (OPAC). No caso da certificação por OPAC, 
o agricultor deve participar ativamente do grupo ou núcleo a que estiver ligado, participando das 
reuniões periódicas, e o próprio grupo garante a qualidade orgânica de seus produtos pelas visitas 
de pares, por olhar externo e por processos de confiança estabelecidos entre os atores. 

A configuração em rede das relações entre agricultores e demais parceiros, por meio dos 
Organismos de Controle Social (OCS), carrega um potencial na geração de inovações, por meio da 
aprendizagem coletiva. Dessa forma, ao participarem e construírem suas regras de controle e 
funcionamento, através de fluxos de informação, desencadeia-se um processo de aprendizagem, em 
que um aprende e evolui com o outro e, assim, todos aprendem e evoluem.

Nessa dinâmica, a troca de experiências em torno de problemas e alternativas para os sistemas 
de cultivo, tomadas em conta pelas diferentes condições dos agricultores, gera ao mesmo tempo 
inovações e demanda por novas informações, conhecimentos e habilidades em um processo que se 
desenvolve de modo não-linear e contínuo, que pode levar ao fortalecimento dos agricultores.

A articulação dos processos de aprendizagem vem ocorrendo através da mediação social 
da extensão rural, das instituições de ensino e pesquisa, bem como dos próprios agricultores. Por 
meio do resgate e da ressignificação das práticas de agricultores agroecologistas de Arroio do 
Meio, tornaram-se atores sociais referência no Vale do Taquari, exercendo papel de agência para 
outros grupos de agricultores, articulando-se em redes formadas por agricultores, consumidores e 
instituições, difundindo suas práticas e contribuindo para um processo de transição agroecológica.

A partir do associativismo dos agricultores e de entidades que incentivam a agroecologia, 
ocorreu, em 2008, a criação da Articulação de Agroecologia do Vale do Taquari (AAVT), uma rede 
de entidades que apoiam a agroecologia no território. Formada por entidades de representação 
dos agricultores como sindicatos, instituições de pesquisa e ensino e organizações de apoio aos 
agricultores e consumidores, como a Comissão Pastoral da Terra (CPT), o Centro de Apoio e 
Promoção da Agroecologia (CAPA), EMATER, ONG Ecobé e Secretarias de Agricultura de municípios 
do território.

Atores sociais ligados à entidade se reúnem a cada dois meses, sempre em um município 
diferente. As reuniões são momentos de socialização de práticas e conhecimentos entre os 
participantes, momentos de encontros e de planejamento de ações. A rede sociotécnica articula 
ações, como encontros regionais, que ocorrem a cada dois anos, com palestras, oficinas e troca de 
sementes e agrobiodiversidade, bem como campanhas na Semana Nacional do Alimento Orgânico. 
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Entre os temas já abordados, estão a valorização do alimento orgânico, a segurança alimentar, 
transição agroecológica, aspectos da comercialização e constituição de mercado, produção orgânica 
em assentamentos, produção animal com uso da homeopatia, além de oficinas vivenciais de 
produção de biofertilizantes, preparação de caldas, uso de fitoterápicos, agricultura biodinâmica, 
controle biológico e plantas alimentícias não convencionais. As palestras e oficinas geralmente são 
ministradas por atores sociais ligados à própria rede, ou então convidados externos de outras regiões.

A AAVT também promove visitas técnicas a propriedades dentro do território e fora dele, 
com o objetivo de promover a construção social de conhecimentos, além de campanhas e ações 
relacionadas à valorização do alimento orgânico e aproximação com o consumidor. As redes e mídias 
sociais digitais têm oportunizado um fluxo constante de informações sobre a Agroecologia para 
os agricultores, instituições e consumidores, através do blog da AAVT, perfil em rede social, como 
também por um grupo constituído em um aplicativo. Em 2017, a partir das discussões do grupo de 
participantes, ocorreu uma mobilização pela criação de uma Feira Regional, que se concretizou em 
outubro deste mesmo ano, bem como a constituição de feiras municipais em vários municípios.

No momento, a produção orgânica do Vale do Taquari ainda não atende a toda a demanda de 
consumo. Para atender plenamente as necessidades do mercado, é necessário aumentar o volume 
produzido. Em observações realizadas durante a pesquisa a campo, percebeu-se que, em lojas e 
supermercados, encontram-se produtos orgânicos oriundos de outras regiões ou estados, a preços 
superiores que os convencionais, o que faz com que muitos consumidores, embora tenham interesse 
em consumir, se afastem e acabem consumindo produtos tradicionais. Nesse sentido, considera-se 
relevante o avanço da produção desses alimentos no território, bem como o acesso a mercados por 
parte dos agricultores, reduzindo a aquisição oriunda de outras regiões do Estado, reconfigurando a 
distribuição desses alimentos a partir de redes não convencionais dentro do sistema agroalimentar 
hegemônico do Vale.

Figura 1: Agricultores orgânicos certificados por município no território Vale do Taquari em 2019.

Fonte: Dos autores, adaptado dos dados do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos do MAPA. 

Dos 37 municípios que compõem o território do Vale do Rio Taquari, a produção orgânica 
está presente em 14. Vale destacar que o território é um polo de produção de erva-mate orgânica, 
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principalmente nos municípios localizados ao norte, como Putinga, Ilópolis e Arvorezinha. Nesse 
contexto, Arroio do Meio e Santa Clara destacam-se na produção de verduras, legumes e frutas.

A rápida urbanização dos municípios localizados ao sul do território, Lajeado, Estrela e 
Teutônia, aumenta a demanda do mercado consumidor, que procura por alimentos saudáveis 
e estimula a produção orgânica. Por outro lado, momentos de crise no sistema hegemônico, 
principalmente no sistema de produção do leite, faz com que agricultores e instituições como 
sindicatos, cooperativas, CAPA, MPA e EMATER busquem alternativas para viabilizar a permanência 
no campo e a sua reprodução social, o que se constitui na segunda origem das práticas agroecológicas. 
Nesse contexto, surgem iniciativas como feiras e políticas públicas para estimular a transição. 

As feiras são um mercado importante e em construção no território. Os municípios de Lajeado, 
Estrela, Santa Clara do Sul, Arroio do Meio, Colinas, Imigrante, Teutônia, Dois Lajeados, Cruzeiro do 
Sul, Encantado e Taquari possuem feira do produtor, porém, ainda são feiras convencionais ou mistas. 
Muito desses municípios têm como meta transformar a feira em orgânica.

O fortalecimento das redes integrando agricultores, consumidores, instituições e poder público, 
por meio da relocalização do sistema agroalimentar através das cadeias curtas, vai agregando novos 
atributos aos alimentos, como saúde e preservação ambiental, impulsionando o desenvolvimento 
rural. Segundo Becker, Neske e Guimarães (2015), esse tipo de experiência tem sido geradora de uma 
sólida organização social, criando e disseminando processos de confiança, alicerçados em valores 
como solidariedade, respeito, autonomia e sustentabilidade. 

A auto-organização nos grupos sociais, bem como a criação de redes, como a AAVT, e 
laços de confiança na produção, mas mais fortemente na comercialização dos produtos, junto 
aos consumidores, têm sido citados por Becker et al. (2015) como o quarto nível da transição 
agroecológica, que é a reconexão entre agricultores e consumidores e envolve transformação ética, 
social e de valores. 

Resgatando os postulados elaborados por Schatzki, os conjuntos de práticas e arranjos 
materiais, coevoluem e se conectam entre eles. Nesse sentido, percebemos que as práticas alimentares 
estão sendo ressignificadas pelas práticas agroecológicas de produção, comercialização e consumo. 
O resgate das práticas ligadas ao autoconsumo, a busca por alternativas ao sistema hegemônico e 
as políticas públicas configuram-se nas origens das práticas agroecológicas e nos novos arranjos 
materiais no território.

O acesso a novos mercados, a criação e o desenvolvimento de novos produtos e o processo de 
adaptação/mudança das práticas sociais, a formação e a consolidação de novas organizações locais 
superam a mera produção de mercadorias, desenvolvendo a autonomia dos agricultores familiares, 
promovendo a economia solidária, alicerçada em novos arranjos materiais e sociais, e constituindo 
um processo de transição sociotécnica.

Conclusão
No Vale do Taquari, RS, a transição sociotécnica ocorre por meio da organização em redes, 

como a integração à Rede Ecovida de Agroecologia, grupos de certificação e associações de 
agricultores e AAVT, estimulando a auto-organização, um processo de coevolução entre sociedade 
e natureza. Instituições de ensino e de assistência técnica, como UERGS, UNIVATES, EMATER, CAPA 
e mediadores sociais presentes no território, têm papel fundamental no processo, estimulando a 
transição sociotécnica pela promoção de encontros, cursos, visitas técnicas e capacitações.

A preocupação com a questão ambiental, com a saúde e com a segurança alimentar estimula 
tanto o consumo de alimentos orgânicos, que passa a ser legitimado pela aceitação social, como a 
preocupação com a origem dos mesmos. Isso aumenta a procura por feiras e mercados de venda 
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direta, aproximando agricultores e consumidores, fazendo emergir uma nova ruralidade no Vale do 
Taquari. O intercâmbio de experiências e práticas apropriadas é potencializado pela estruturação de 
redes sociais, com o suporte de técnicas de comunicação presenciais e a distância.

Os avanços da produção orgânica têm demonstrado que a articulação interinstitucional 
representativa das forças sociais locais comprometidas com os princípios e práticas da Agroecologia 
pode gerar condições adequadas para estabelecer novos fluxos sistêmicos no território. A 
consolidação das práticas fundamentadas na Agroecologia ocorre pela articulação entre agricultores 
e na aliança destes com os cidadãos das áreas urbanas, formando novos arranjos sociais e materiais, 
tendo por objetivo comum promover a sustentabilidade, compreendida em suas dimensões social, 
econômica e de conservação dos recursos naturais, e o desenvolvimento rural.
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EDUCAÇÃO HISTÓRICA E NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA VISÃO COMPLEXA SOBRE O ESTUDO DE 

HISTÓRIA

Waldy Luiz Lau Filho1

Jorge Luiz da Cunha2

Resumo: O presente artigo aborda uma reflexão sobre o entrelaçamento entre a educação histórica e a produção 
de narrativas autobiográficas em aulas de História na educação básica. Campo de pesquisa relativamente 
recente no Brasil, a educação histórica distancia-se de uma concepção da História como um componente 
curricular isolado e que trata o passado como algo pronto, acabado. Ao contrário, a educação histórica conecta 
a aprendizagem histórica com o sujeito que aprende e, nessa direção, afirma a provisoriedade da explicação 
histórica e também retira do passado um sentido para o presente. Desta forma, a educação histórica configura-
se num exercício do que a complexidade compreende como inseparável: o processo de conhecer e o processo 
de viver. Em busca de uma história transformativa, as narrativas autobiográficas permitem que cada sujeito, 
ao refletir sobre si e sobre o passado, atribua novos significados não somente para o passado, mas também 
para a sua própria vida. Esse processo ocorre de maneira única e pessoal, onde cada sujeito se complexifica, 
observando a si mesmo em relação aos outros e com o mundo. O constante criar e recriar a própria história, 
de forma autônoma, é o caráter autopoiético que emerge das narrativas. Dele decorre a constituição de uma 
consciência histórica, que possibilita uma orientação pessoal para a vida presente, tendo, como referenciais, 
princípios como democracia, liberdade e direitos humanos. Uma visão complexa do estudo de História, 
percebida como uma ação emocionada e corporalizada sobre o que denominamos passado, resgata o caráter 
vivo da própria história. De forma semelhante, contribui para transgredir a perspectiva disciplinar ainda 
predominante na educação básica e para ampliar a reflexão crítica no campo da educação, em tempos de 
potentes mudanças e permanências.

Palavras-chave: Educação histórica. Narrativas Autobiográficas. Complexidade. Educação básica. 

1. Apresentação
“Sabemos que um indivíduo aprendeu algo quando percebemos que a sua conduta mudou. 
Mudou com o mundo ao criar o seu próprio mundo e, ao mesmo tempo, em que mantém a sua 
organização” (Maria Cândida Moraes).

Refletir sobre “a história envolve pensar no que é história, no que faz o historiador, para que 
e para quem se busca o acontecido, entre outros aspectos” (LAU FILHO, 2017, p. 34). Enquanto um 
dos possíveis discursos elaborados a respeito do mundo, discursos que se apropriam do mundo e lhe 
atribuem significados, a história tem como especificidade a investigação do passado. 

Esse passado, por sua vez, não possui uma facticidade fixa, 

[...] porque a subjetividade dos seres humanos que então agiram e sofreram está inscrita na 
mesma dinâmica temporal que nos atinge. Nós próprios nos situamos num ponto determinado 
no interior de cadeias geracionais de grandes e pequenas coletividades. É assim que o passado 
chega até nós, entranhando-se nas profundezas da nossa subjetividade; e, simultaneamente, 
“sai” de nós, atingindo o futuro que projetamos através da determinação do sentido do nosso 
agir. (RÜSEN, 2011a, p. 282).

Dessa forma, o discurso histórico se apresenta fortemente influenciado pela trajetória pessoal 
de quem o elabora. O que também significa dizer que nosso próprio “presente” e nossas próprias 

1 (PPGE UFSM)
2 (PPGE / PPGH UFSM)
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visões e crenças condicionam o “passado que conhecemos”. Somos, assim, produtos do passado, da 
mesma forma que a história também é uma elaboração nossa.

Sob essa perspectiva, o presente artigo apresenta uma reflexão sobre o entrelaçamento entre 
a educação histórica e a produção de narrativas autobiográficas em aulas de história na educação 
básica.

O argumento central deste trabalho é que uma visão complexa do estudo de História, percebida 
como uma ação emocionada e corporalizada sobre o que denominamos passado, resgata o caráter 
vivo da própria história. De forma semelhante, contribui para transgredir a perspectiva disciplinar 
ainda predominante na educação básica e para ampliar a reflexão crítica no campo da educação, em 
tempos de potentes mudanças e permanências.

2. O estudo da história e a complexidade
O estudo da história acompanha a trajetória da própria humanidade. Contudo, foi somente 

no século XIX que a história elevou-se à condição de disciplina acadêmica, dentro de um contexto 
maior em que o campo das humanidades buscava afirmar-se com um estatuto científico, frente à 
hegemonia do campo de conhecimento das ciências naturais.

Nesse percurso de praticamente dois séculos, distintas concepções teóricas impactaram 
sobre o estudo da história, com destaque para o positivismo, o materialismo histórico dialético e 
a Escola dos Annales. Cada perspectiva elegeu seus objetos, seus temas, fez emergir importantes 
debates, e todas tiveram como elemento comum uma interpretação do passado a partir de fontes 
históricas, independentemente de serem ou não registros escritos. Esse debate historiográfico, por 
sua vez, está longe de se encerrar, ainda mais quando consideramos nos últimos anos a emergência 
de interpretações negacionistas e revisionistas do passado e a sua grande repercussão na opinião 
pública.

E, nesse contexto, com o objetivo de expandir um pouco mais o debate a respeito do estudo 
do passado e de suas implicações para o tempo presente, pouco a pouco se percebe a inserção nesse 
mesmo debate da perspectiva da complexidade.

Conforme Morin, a complexidade refere-se a tudo aquilo que é “tecido junto” (MORIN, 2014, 
p. 215). Isto significa distanciar-se de um entendimento do ser humano dividido entre a razão e 
a emoção, bem como afastar-se de uma concepção do conhecimento como algo pronto e sempre 
externo a nós.

O que é a complexidade? A um primeiro olhar, a complexidade é um tecido (complexus: o que 
é tecido em junto) de constituintes heterogêneas inseparavelmente associadas: ela coloca o 
paradoxo do uno e do múltiplo. Num segundo momento, a complexidade é efetivamente o tecido 
de acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos, que constituem o 
nosso mundo fenomênico. Mas então a complexidade se apresenta com os traços inquietantes 
do emaranhado, do inextrincável, da desordem, da ambiguidade, da incerteza. (MORIN, 2011, 
p. 13).

Nessa visão, o processo de conhecer é percebido de forma integrada, contextualizada e 
abrangente. E, uma vez que o ser humano é concebido como, ao mesmo tempo, biológico, psíquico, 
social, afetivo e racional, esse processo de conhecer também se caracteriza por uma permanente 
incompletude. O desafio trazido por essa perspectiva é justamente a tessitura de um pensamento 
capaz de unir e diferenciar, sem, no entanto, excluir. 

Enquanto forma de ser/estar/colocar-se no mundo, a complexidade torna possível 
percebermos que não somos indivíduos que apenas reproduzem o que está posto, mas que produzem 
a sociedade, que, por sua vez, produz os indivíduos. “Somos ao mesmo tempo produtos e produtores” 
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(MORIN, 2011, p. 74). Dessa interação com o mundo, constantemente nos autoconstituímos, auto-
organizamos e autoproduzimos, em um processo não linear, permanente e recursivo (LAU FILHO, 
2017, p. 23).

Mas o que então implicaria uma visão complexa do passado e da própria história? Obviamente 
que este tema é muito desafiador e exigiria um estudo muito mais abrangente. Entretanto, algumas 
pistas nesse sentido podem ser apontadas neste estudo.

Em primeiro lugar, a percepção de que o ser humano, objeto da história, não pode ser separado 
da natureza.

É para a história o que a rocha é para o mineralogista, o animal para o biólogo, a estrela para o 
astrofísico: uma coisa a explicar. A fazer compreender. Portanto, a pensar. Um historiador que 
recusa pensar sobre o fato humano, um historiador que professa a submissão pura e simples a 
esses fatos, como se os fatos não fossem em nada fabricados por ele, como se não tivessem sido 
minimamente escolhidos por ele, previamente, em todos os sentidos da palavra escolhido (e 
não podem ser escolhidos senão por ele) - é um auxiliar técnico. Que pode ser excelente. Não é 
um historiador. (FEBVRE, 1985, p. 120).

De acordo com Lucien Febvre (1878-1956), um dos historiadores responsáveis pela fundação 
da chamada Escola dos Annales, conhecer o passado permite também entender a circunstância 
presente e, ao mesmo tempo, situar-se nela. “Organizar o passado em função do presente: é aquilo a 
que poderíamos chamar a função social da história” (FEBVRE, 1985, p. 258).

Nessa direção, uma visão complexa do passado e da história também significa ultrapassar a 
mera classificação e agrupamento de fatos passados, colocando-se em posição de, “[...] ao mesmo 
tempo, situar-se a si próprio e situar o universo no tempo – portanto, na história” (FEBVRE, 1985, p. 
242). Assim, uma vez interpretado, o passado ganha o status de uma história para o presente.

Uma vez carregado de significado para o presente por meio da interpretação, o passado torna-
se uma referência apta para orientar o agir e o sofrer humanos. A orientação cultural ganha 
contornos especificamente históricos por meio de uma representação do decurso temporal que 
empresta à conjuntura atual da vida prática tanto experiências do passado como expectativas 
de futuro. Tal representação permite que se implante uma imagem do passado no contexto 
cultural de orientação da vida prática atual. É precisamente nesse ponto que o passado se 
torna “melhor”: o passado “melhora” quando é integrado numa representação do decurso 
temporal compatível com as metas de ação. (RÜSEN, 2011a, p. 271).

Outro aspecto muito importante para a constituição de um olhar complexo sobre a 
história é a percepção de que, apesar de tratar de um tempo que não é presente, o passado está 
vivo, fundamentalmente “[...] por causa do seu significado histórico para os projetos de futuro do 
presente; e o presente, por sua vez, está vivo porque a apropriação cognitiva do passado resulta 
numa interpretação histórica da emergência do presente” (RÜSEN, 2011a, p. 270).

E é nesse sentido que um olhar complexo sobre a história fala de uma história viva. Uma 
história em que os sujeitos históricos se assemelham ao seu tempo, através do princípio da 
mutualidade da copresença. Uma história em que os sujeitos carregam o seu tempo em seus corpos, 
em todos os seus modos de ser e de fazer (RANCIÈRE, 2011). Ou, como diria Lucien Febvre, “[...] para 
fazer história, virem resolutamente as costas ao passado e antes de mais nada vivam. Envolvam-se na 
vida” (FEBVRE, 1985, p. 40).

O que se propõe com essa reflexão é que a educação histórica se configure em um exercício 
do que a complexidade compreende como inseparável: o processo de conhecer e o processo de viver. 
E que, em busca de uma história transformativa, as narrativas autobiográficas permitam que cada 
sujeito, ao refletir sobre si e sobre o passado, atribua novos significados não somente para o passado, 
mas também para a sua própria vida.
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3. Educação Histórica e narrativas autobiográficas na educação básica: um campo 
de potentes emergências

Diversos autores de diferentes correntes teóricas já se posicionam há muito tempo defendendo 
que a instituição escola encontra-se desconectada dos anseios dos jovens aprendizes, sobretudo em 
relação à atribuição de sentido a tudo aquilo que neste espaço é ofertado. Para Moraes (2003), na 
escola, em geral, nossos aprendizes estão sem possibilidade de “[...] “expressarem o que pensam, 
estão castrados em suas falas, limitados em seus afetos e presos a uma mente objetiva e racional que 
estanca as lágrimas e que os impede de alçar novos voos e conquistarem novos espaços” (MORAES, 
2003, p. 169).

É como se a escola tivesse se transformado em um espaço que dissocia liberdade e educação, 
tornando os alunos meros receptores, simples espectadores do mundo e da vida. O que às vezes 
até mesmo se materializa em peças de publicidade: escolas se orgulham em dizer que “preparam 
para a vida”, dando a entender que não se constituem necessariamente em espaços de vivências, em 
espaços de vida.

Nesse contexto, torna-se necessário repensar todo um paradigma já naturalizado que elimina 
as tentativas de liberdade e de expressão, bem como transformar nossa prática pedagógica, buscando 
novos modelos, novos diálogos, novas ideias.

Necessitamos, mais do que nunca, de um novo modelo educacional que, além de colaborar 
para a formação do ser, também reconheça a aprendizagem como um processo complexo 
em permanente construção, que depende das ações e das reações daquele que conhece, 
que depende do que acontece em sua corporeidade, das mudanças estruturais que ocorrem 
na organização autopoiética, das influências mútuas entre o indivíduo e o meio onde está 
inserido. Um paradigma que colabore para a formação integral do ser aprendiz, que seja capaz 
de aproximar a educação da vida e trazer um pouco mais de vida para dentro de nossas salas 
de aula. (MORAES, 2003, p. 178).

E é justamente nesse aspecto que a educação histórica pode trazer sua contribuição. Campo 
de pesquisa relativamente recente no Brasil, a educação histórica distancia-se de uma concepção da 
história como um componente curricular isolado e que trata o passado como algo pronto, acabado. 
Ao contrário, a educação histórica conecta a aprendizagem histórica com o sujeito que aprende 
e, nessa direção, afirma a provisoriedade da explicação histórica e também retira do passado um 
sentido para o presente. 

Temas como mudança, evidência e significância histórica são centrais nas pesquisas em 
educação histórica. Pesquisas que partem do princípio de que mesmo os mais jovens estudantes já 
têm um conjunto de ideias relacionadas com a história, antes mesmo de chegar na escola.

O meio familiar, a comunidade local, os media, especialmente a TV, constituem fontes 
importantes para o conhecimento histórico dos jovens, que a escola não deve ignorar nem 
menosprezar. É a partir da detecção destas ideias – que se manifestam ao nível do senso 
comum, e de forma muitas vezes fragmentada e desorganizada – que o professor poderá 
contribuir para as modificar e tornar mais elaboradas. (BARCA, 2018, p. 34)

Estas ideias mais elaboradas contribuem para a formação de uma consciência histórica, 
finalidade principal do ensino de História. E a consciência histórica, por sua vez, é pautada em alguns 
princípios como liberdade, democracia e direitos humanos. 

Em busca de uma história transformativa, formadora dessa consciência histórica, as narrativas 
autobiográficas constituem-se em um espaço muito rico em potencialidade, uma vez que permitem 
que cada sujeito, ao refletir sobre si e sobre o passado, atribua novos significados não somente para 
o passado, mas também para a sua própria vida. Conforme Rüsen (2016), “história é uma conexão 
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temporal, plena de eventos, entre passado e presente [...] que, por sua representação sob a forma de 
narrativa, possui sentido e significado para a orientação da vida prática atual”. (RÜSEN, 2016, p. 52)

A importância da narrativa autobiográfica na educação histórica está no seu potencial de 
autoconstituição. Ao refletir sobre si, cada sujeito, ao ler ou escrever as narrativas, está atribuindo 
significados para a sua própria vida e conferindo sentido ao passado. As narrativas fazem parte do 
nosso cotidiano e, ao mesmo tempo, permitem às pessoas constantemente criarem e recriarem a 
sua própria história, com autonomia. “Ao abrir-se narrativamente à complexidade da experiência, o 
sujeito toma consciência de sua multipotencialidade” (GONÇALVES, 2002, p. 32).

Esse processo ocorre de maneira única e pessoal, onde cada sujeito se complexifica observando 
a si mesmo em relação aos outros e ao o mundo e, assim, desenvolve sua própria consciência histórica.

A estrutura narrativa pode ser vista como uma forma de gerar coerência na singularidade e 
pluralidade da experiência. Quanto mais completa a narrativa, em termos de sua estrutura 
gramatical, mais coerente se volta a significação da experiência. É precisamente por este 
processo de organização da experiência, em termos de uma estrutura narrativa, pelo qual os 
seres humanos se constroem epigeneticamente em um processo de coerência do qual resulta 
um sentido de autoria. (GONÇALVES, 2002, p. 30).

De acordo com a perspectiva da complexidade, somente a partir da observação e das vivências 
de quem participa do processo de ensino e aprendizagem é que se elabora o conhecimento. “Quando 
falamos de um acontecimento em primeira pessoa, queremos dizer uma experiência vivida, associada 
com eventos cognitivos e mentais” (VARELA, 2000, p. 295).

Para Varela (2000), todas as descrições que podemos produzir mediante métodos de primeira 
pessoa não serão descrições puras, nem “fatos” sólidos, mas, sim, itens de conhecimento intersubjetivo 
potencialmente válidos, quase-objetos de tipo mental. Nem mais, nem menos (VARELA, 2000, p. 315).

Essa concepção, neste artigo denominada metodologia de primeira pessoa, compreende que o 
conhecimento se constitui a partir das vivências e da observação de quem relata, seja um professor 
ou um estudante (VARELA, 2000).

A dimensão complexa das metodologias de primeira pessoa reside justamente na percepção 
de que, ao observar determinado fenômeno, também me observo e me reinvento, transformando, 
assim, o que se denomina realidade. Entretanto, pesquisar com essa metodologia não significa de 
forma alguma abrir mão da ideia de ciência, embora questione os tradicionais critérios de validação 
da produção científica, como objetividade, neutralidade e universalidade (FERRAROTTI, 2014, p. 67-
86). 

O constante criar e recriar a própria história, de forma autônoma, é o caráter autopoiético que 
emerge das narrativas autobiográficas. Autopoiese significa autocriação, autoprodução. “Esta teoria 
considera que a conservação da organização de um sistema vivo, estruturalmente acoplado ao meio 
onde existe, é condição sine qua non de sua existência” (MORAES, 2003, p. 85). Portanto, para que 
um sistema vivo exista, a condição necessária e a sua autopoiese remete “[...] à sua capacidade de 
autoprodução e de criação de si mesmo” (MORAES, 2003, p. 88).

As narrativas autobiográficas, concebidas como escrita da própria vida, emergem com uma 
importância cada vez maior para o ensino da história e para o campo de reflexão da educação 
histórica, justamente pelo seu caráter autopoiético.

Através do processo de interação sujeito/meio (acoplamento estrutural), vai emergir um novo 
sujeito (novo porque mais complexificado) como também uma nova realidade (aos olhos do 
observador). Se esse sujeito participa efetivamente de sua própria construção (conhecimento 
e subjetividade ao mesmo tempo) e se essa transformação é refletida pelo sujeito que conhece, 
pode-se chamar isso de um conhecimento de segunda ordem. Uma prática pedagógica 
que trabalhe com o pensar sobre o processo de autoconstrução pode implicar, então, esse 



25Sumário

conhecimento mais complexo e mais complexificante na medida em que cada reflexão leva 
a patamares cada vez mais elevados de conhecimento e de ser (PELLANDA, 2009, p. 43-44).

E é dessa forma que uma visão complexa do estudo de História, percebida como uma ação 
emocionada e corporalizada sobre o que denominamos passado, resgata o caráter vivo da própria 
história.

Ao usar o termo corporalizada pretendemos destacar dois pontos: primeiro, que a cognição 
depende dos tipos de experiência que surgem do fato de se ter um corpo com várias 
capacidades sensório-motoras e, segundo, que estas capacidades sensório-motoras individuais 
se encontram elas próprias mergulhadas num contexto biológico, psicológico e cultural muito 
mais abrangente. Ao usar o termo ação pretendemos destacar uma vez mais que os processos 
sensórios e motores, percepção e ação, são fundamentalmente inseparáveis na cognição vivida. 
(VARELA; THOMPSON; ROSCH, 2001, p. 226).

Quanto mais rica a experiência, maior o impacto do que aqui se apresenta como cognição 
vivida. Para Damásio (2004), a aprendizagem associa emoções e pensamentos em uma rede tecida 
em duas direções fundamentais. “Certos pensamentos evocam certas emoções e certas emoções 
evocam certos pensamentos. Os planos cognitivos e emocionais estão constantemente ligados por 
essas interações” (DAMÁSIO, 2004, p. 79). Dessa forma, a aprendizagem e a recordação dos objetos 
e situações emocionalmente competentes também são impactadas pela presença dos sentimentos.

De um modo geral, a memória de uma situação sentida faz com que, conscientemente ou não, 
evitemos acontecimentos associados com sentimentos negativos e procuremos situações que 
possam causar sentimentos positivos. (DAMÁSIO, 2004, p. 191).

As narrativas autobiográficas, ao possibilitarem novas formas de compreensão de si, do 
outro e do mundo, contribuem para desnaturalizar o contexto escolar como o local por excelência 
da reprodução de um conhecimento com uma finalidade prática e imediata. Da mesma maneira, ao 
possibilitar um espaço possível para outras interpretações da história, as narrativas autobiográficas 
rompem com o dogma da neutralidade na interpretação da história e potencializam a “produção de 
humanidades, autonomias e consciências” (CUNHA, 2016, p.104).

Mas, para que esse espaço seja possível na educação básica, é necessário em primeiro lugar 
trabalhar para que a escola efetivamente se constitua em um espaço de vida, em que educadores e 
aprendizes se coloquem por inteiro, vivendo e compartilhando experiências significativas para todos. 

Para Moraes (2003), viver é experimentar algo novo a cada dia e a cada momento. É organizar 
nossas experiências no tempo e no espaço. Se a vida é experiência e viver nada mais é do que estar 
experimentando algo novo a cada dia e a cada momento, então a vida nada mais é do que um processo 
de contínua aprendizagem, por meio do qual construímos a realidade e o saber.

Viver e aprender são coisas que não se separam, já que vida, experiência e aprendizagem 
estão intrinsecamente ligadas, uma colaborando com a outra. Simultaneamente, vivemos, 
experimentamos, aprendemos e conhecemos. No mesmo instante em que vivemos, convivemos 
e nos comunicamos através de diferentes tipos de linguagens e do entrelaçamento dessas 
linguagens com o emocional que integra o nosso viver (MORAES, 2003, p. 48-49).

A estratégia fundamental é buscar a constituição de ambientes de aprendizagem que tenham 
o potencial de permitir que educadores e aprendizes sejam copartícipes do processo educacional, 
transformando-se na convivência. Um ser humano que se envolve por inteiro em uma rede de 
aprendizagens constitui um vínculo muito significativo com as demais pessoas, possibilitando, além 
da troca de informações e experiências, muitos benefícios mútuos. Conhecer, portanto, é conexão.

E, finalmente, para que a disciplina de História na educação básica possa abrir-se a novas 
formas de compreensão de si, do outro e do mundo, é de fundamental importância levar em 
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consideração aquilo que os estudantes estão pensando, falando, de que forma estão agindo, bem 
como a própria relação estabelecida entre eles e a sociedade em que se encontram.

A narrativa autobiográfica, enquanto uma maneira de expressar a comunicação do raciocínio 
argumentativo, possibilita a constituição de um pensamento histórico mais elaborado. Assim, a 
narrativa autobiográfica precisa ser mais explorada em aulas de História na educação básica, não 
como um fim em si mesmo, mas com a finalidade de contribuir para a emergência de uma nova 
compreensão sobre o passado, ativando o pensamento de quem aprende.

4. Considerações provisórias
A historicidade é condição básica da existência do ser humano. Considerando que a consciência 

histórica tem o potencial de estabelecer um vínculo entre a interpretação do passado e uma projeção 
futura do presente, a competência específica e essencial da consciência histórica é a competência 
narrativa, “a habilidade da consciência humana para levar a cabo procedimentos que dão sentido ao 
passado, fazendo efetiva uma orientação temporal na vida prática presente por meio da recordação 
da realidade passada” (RÜSEN, 2011c, p. 59).

Enquanto tradução do passado ao presente, a utilização de narrativas autobiográficas em aulas 
de História na educação básica possui um grande potencial para a reflexão no campo da educação 
histórica, em particular, e para todo o campo de pesquisa em Educação.

A narrativa histórica pode ser vista e descrita como uma operação mental constitutiva. Com 
ela, particularidade e processualidade da consciência da história podem ser explicitadas 
didaticamente e constituídas como uma determinada construção de sentido sobre a experiência 
do tempo. O aprendizado histórico pode, portanto, ser compreendido como um processo 
mental de construção de sentido sobre a experiência do tempo através da narrativa histórica, 
na qual as competências para tal narrativa surgem e se desenvolvem. A narrativa histórica 
pode, então, em princípio, ser vista como aprendizado quando, com ela, as competências forem 
adquiridas através de uma função produtiva do sujeito, com as quais a história será apontada 
como fator de orientação cultural na vida prática humana. (RÜSEN, 2011b, p. 43)

As narrativas autobiográficas trazem consigo a potencialidade de se pensar a história enquanto 
componente curricular de uma forma completamente diversa do modelo de educação presente em 
nossas escolas. Se “o passado está domesticado pela histórica factual sempre repetida” (CAINELLI; 
BARCA, 2018, p. 14), existem também possibilidades de se colocar uma outra história em seu lugar. E, 
dessa forma, contribuir para transgredir a perspectiva disciplinar ainda predominante na educação 
básica e para ampliar a reflexão crítica no campo da educação, em tempos de potentes mudanças e 
permanências.
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A EDUCAÇÃO MODERNA NO SÉCULO XXI E O ENSINO DE HISTÓRIA

Jorge Luiz da Cunha1

Waldy Luiz Lau Filho2

Resumo: Este artigo fundamenta-se em um projeto de pesquisa associado com a interpretação da educação 
moderna no século XXI e o ensino de História, desenvolvido junto ao Núcleo de Estudos sobre Memória e 
Educação – CLIO, na Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, desde 2015. A partir de uma reflexão 
crítica sobre os conceitos de modernidade e pós-modernidade, vinculados com a educação escolar, busca-
se interpretar o modelo educacional que mantém a mesma estrutura e os mesmos conceitos do início da 
modernidade, o que provoca um contundente desencontro com a realidade social atual, que não se apresenta 
mais fixada em um modelo sólido e estruturado. Com o entendimento da escola como uma construção 
estratégica da modernidade, que impõe um único modelo de cultura, privilegiando uma forma particular de 
relações sociais e políticas, com sujeitos discursivamente emancipados, mas, contudo, conformados com as 
imposições previsíveis do Estado, objetiva-se também analisar as possibilidades transformadoras das práxis 
do ensino de História, teoricamente e em relação as práticas educacionais e escolares, de modo a interligar a 
teoria e a experiência prática. A crítica às práticas de ensino, especificamente de História, associadas com a 
transmissão de informações (conteúdos, matéria, conceitos, etc.) estão fundamentadas na Educação Histórica. 
Teoria ancorada em obras relacionadas principalmente com autores como Jörn Rüsen, Bodo von Borries, Arthur 
Chapman, Maria Auxiliadora Schmidt, Marlene Cainelli, Estevão de Rezende Martins, entre outros. Este novo 
conceito de história, de ensino de História e de práxis educacional, a partir de suas metodologias, é considerado 
como estratégia política de transformação do ensino escolar, dentro das perspectivas contemporâneas, com o 
objetivo de criar contextos emancipatórios e libertadores, necessários à preservação da condição humana e da 
esperança por um mundo mais justo e igualitário, refletindo assim a relação entre teorias e práticas educativas 
na formação do conhecimento e da educação escolar. 

Palavras-chave: Educação Histórica. Ensino de História. Consciência História. Educação Escolar.

1. Considerações iniciais
Problematizar e refletir a Educação moderna no século XXI é um desafio tanto para 

pesquisadores quanto para professores. A partir de uma reflexão crítica sobre os conceitos de 
modernidade e pós-modernidade, vinculados com a educação escolar e a formação do conhecimento 
trabalhado na escola, busca-se interpretar o modelo educacional vigente, que mantém a mesma 
estrutura e os mesmos conceitos do início da modernidade apesar de apresentar um contundente 
desencontro com a realidade social atual, que não se apresenta mais fixada em um modelo sólido 
e estruturado. Com o entendimento da escola como uma construção estratégica da modernidade, 
que impõe um único modelo de cultura, privilegiando uma forma particular de relações sociais e 
políticas, com sujeitos discursivamente emancipados, mas, contudo, conformados com as imposições 
previsíveis do Estado, procuramos analisar teoricamente e em relação as práticas educacionais e 
escolares, as possibilidades transformadoras das práxis do ensino de História no século XXI.

Um dos aspectos socioculturais e sociopolíticos mais importantes nos tempos 
contemporâneos é a sustentabilidade. Ao considerá-la sistematicamente, é necessário caracterizá-
la pela interligação entre os sistemas ambientais e ecológicos, econômicos e sociais. No contexto 
histórico, a sustentabilidade se expõe de uma forma intergeracional e consequentemente vinculada à 
compreensão do papel da educação moderna, no século XXI, de modo geral, e do ensino de História, 
de modo particular, na construção de alternativas de consciência de si e dos coletivos em todas 

1 Universidade Federal de Santa Maria – UFSM.
2 Universidade Federal de Santa Maria – UFSM.
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as suas diversidades, e, ainda, das estratégias de transformação da realidade para sustentação da 
humanidade.

A respeito das consequências morais e éticas dessa abordagem, o papel da educação 
não é a naturalizada transmissão de informações e conteúdos disciplinares, consciente ou 
inconscientemente vinculados a práticas doutrinárias padronizadas de reprodução de conceitos, 
valores e comportamentos. Estratégias associadas à educação escolar estão ligadas à previsibilidade 
da formação de indivíduos, divididos identitariamente entre as classes de elite e as classes subalternas 
– que sobrevivem pela cedência da exploração de sua força de trabalho e pela naturalização de seus 
hábitos de consumo.

O desenvolvimento humano se apresenta não apenas como um objetivo social ou político, 
mas também como necessidade de superação das limitações impostas pela modernidade capitalista 
e conservadora nos últimos cinco séculos. Este princípio orientador, relacionado à necessidade 
de novos conceitos e práxis de educação (especialmente a escolar) e de ensino de História, diz 
respeito não somente a situações específicas, impostas pelas políticas educacionais contaminadas 
por conceitos governamentais decadentes. Acessar informações, conteúdos disciplinares, abordá-
los criticamente, diferenciar e respeitar distintas interpretações cria possibilidades de produzir 
contextos possíveis e criativos que levam à consciência de si, à consciência da realidade por meio de 
sua interpretação histórica e à criação de alternativas criativas que contribuem para a solução e a 
superação dos problemas na contemporaneidade.

A situação e as chances do ensino escolar diante da crise atual nas sociedades industriais, 
submetidas aos padrões históricos ocidentais, pressupõem que, se a educação não se transformar 
em todos os seus níveis e contextos (políticas públicas, conceitos, formação de professores, práticas 
escolares, estruturas curriculares, metodologias pedagógicas, etc.) na busca da sustentabilidade 
humana em todos os seus âmbitos relacionais, ela não merece seu nome. Sem dúvida, a escola 
dificilmente pode igualar o déficit e a incompreensão que são causados fora da escola, pela sociedade. 
O diagnóstico é bastante cético: a exigência pela sustentabilidade e transformação se refere à 
insistência dos que se engajam por ela, o que é fundamental para a política educacional, e ainda mais 
para a práxis educacional. Uma utopia realizável por meio da capacidade do diálogo, mesmo diante 
de conflitos, da capacidade de resolver problemas, do exercício do pensamento em rede e da ação 
criativa para a ação e superação dos limites individuais e coletivos.

A necessidade de compreender a função da escola no século XXI nos remete à busca dos 
significados e dos sentidos que o sistema educativo tem – ou deveria ter – diante da formação 
das novas gerações. Esta compreensão se torna fundamental quando percebemos que a escola se 
mantém de maneira tenaz, impondo certos modos de conduta, de pensamento e de relações próprias, 
independentemente das mudanças que ocorrem na sociedade, o que a torna desinteressante para a 
grande demanda de estudantes que são obrigados a frequentá-la diariamente. Com o entendimento da 
escola como uma construção da modernidade que impõe um único modelo da cultura, privilegiando 
uma forma particular de civilização, com um indivíduo emancipado, porém conformado com as 
imposições do Estado, percebemos que as instituições educativas realizam um trabalho que visa ao 
controle, a tornar dócil a consciência, isto é, almejam um indivíduo normalizado, previsível. 

No começo da modernidade, a escola tinha uma função claramente determinada: tornar os 
sujeitos livres e emancipados, “uma escola que instrui e que forma, que ensina conhecimentos, mas 
também comportamentos” (CAMBI, 1999, p. 205). A escola contemporânea funciona da mesma 
forma, transmitindo informações, que são prontas e moldadas, o que não incentiva a criação e a 
reflexão sobre a realidade. Esta forma de ensinar não torna os sujeitos com ela envolvidos capazes de 
armazenar os objetos em seu contexto, sua complexidade, seu conjunto. Parte dos alunos que sai da 
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escola todo ano não consegue estabelecer uma relação entre o que viveu e aprendeu na escola, com 
a realidade fora dela:

É fácil reconhecer como a escola, filha privilegiada do iluminismo moderno, exerceu e continua 
exercendo um poderoso influxo etnocêntrico. A escola está reforçando de maneira persistente 
a tendência etnocêntrica dos processos de socialização, tanto na delimitação dos conteúdos 
e valores do currículo que refletem a história da ciência e da cultura da própria comunidade 
como na maneira de interpretá-los como resultados acabados, assim como na forma unilateral 
e teórica de transmiti-los e no modo repetitivo e mecânico de exigir aprendizagem. (PÉREZ 
GÓMEZ, 2001, p. 35).

Essa forma de pensamento não cabe mais na sociedade contemporânea, marcada pela 
globalização da economia de livre mercado, pela extensão das democracias formais como sistema 
de governo, pela hegemonia dos meios de comunicação de massa, pelo alcance e pela agilidade das 
informações em todos os cantos do planeta, por um pensamento que enfatiza a descontinuidade, 
a carência de fundamentos, a pluralidade e a diversidade e a incerteza na cultura, nas ciências, 
na filosofia e nas artes, que anteriormente estavam fortemente marcadas pelas características da 
modernidade tradicional, em que a fé cega na razão buscou um único modelo da verdade, do bem 
e da beleza, legitimando as formas de vida individual e coletiva derivadas deste pensamento. Jean-
Claude Forquin, analisando a obra ‘La crise de la cultura’ de Hannah Arendt (1972), ressalta:

A educação que por natureza supõe a autoridade e a tradição, deve exercer hoje num mundo 
que não está mais estruturado pela autoridade nem contido pela tradição. A intenção educativa 
encontra-se assim como que paralisada, esvaziada antecipadamente de toda pertinência e de 
toda legitimidade. (FORQUIN, 1993, p. 20).

A posição pós-moderna pretende desconstruir a crença em uma totalidade unitária de 
mundo, em conceitos universais e totalizantes, com valores eternos e imutáveis, isto é, busca pensar 
o mundo sem recorrer a meta-relatos ou a metanarrativas. A cultura e o pensamento pós-modernos 
encorajam a intuição, a emoção e a diversidade, e a pós-modernidade se caracteriza pela busca 
pelo prazer momentâneo. De que forma uma escola com pensamento e atitudes modernos pode se 
estabelecer dentro de uma sociedade pós-moderna? O que, de fato, as pessoas procuram no ensino 
escolar? Para uma escola que foi criada dentro das perspectivas da modernidade, o fim das narrativas 
emancipatórias significaria o fim da escola? Nesse contexto, percebemos que as instituições escolares 
não podem transmitir nem trabalhar dentro de um único modelo de pensar: 

(...) o objetivo de toda prática educativa – facilitar a reconstrução do conhecimento experiencial 
do aluno – não pode se entender nem se desenvolver sem o respeito à diversidade, às diferenças 
individuais que determinem o sentido, o ritmo e a qualidade de cada um dos processos de 
aprendizagem e desenvolvimento (PÉREZ GÓMEZ, 2001, p. 67).

2. A educação moderna no século XXI
Curiosamente, a experiência que vivenciamos nos tempos presentes, especialmente em países 

como o Brasil, acabam justificando a curiosa, mas aplicável, reflexão de Slavoj Zizek:

... o homem é um animal histericizado (e, nesse sentido, subjetivado), um animal que não 
sabe mais o que quer, um animal que precisa da figura de um Senhor em um Outro para lhe 
estabelecer limites, para lhe dizer o que ele quer (por meio de proibições), um animal preso 
no jogo de provocação do Senhor, um animal em que essa provocação, esse questionamento da 
autoridade do Senhor está inextricavelmente ligado ao chamado por um novo Senhor, e vice-
versa. (ZIZEK, 2008, p. 127)

Na contemporaneidade, as dificuldades que existem para definir as relações entre educação 
e cultura se devem a razões inerentes à situação da cultura em relação à modernidade, pois “a 
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educação é cada vez menos capaz, hoje em dia, de encontrar um fundamento e uma legitimação de 
ordem cultural, porque a cultura ‘perdeu o seu norte’ e se encontra privada das amarras da tradição 
e da bússola do princípio da autoridade” (FORQUIN, 1993, p. 18).

Como se vê, com tudo isso temos que os fundamentos da escola e da cultura são fundamentos 
modernos, mas com todas as mudanças ocorridas na sociedade, eclodiram os conceitos de cultura – 
do monoculturalismo para o multiculturalismo –, e o da escola permaneceu estagnado, o que fez com 
que o conceito de escola e os seus paradigmas entrassem em crise,

O nacional-popular preserva o velho desejo de dar à cultura um fundamento unificador, seja 
de classe, raça, história ou ideologia. Quando a cultura começa a se desterritorializar, quando 
ela se torna mais complexa e variada, ela assume todas as heterogeneidades da sociedade, 
é industrializada e massificada, perde seu centro e é preenchida com “vida” e expressões 
transitórias, é estruturada na base de uma pluralidade do moderno; quando tudo isso acontece, 
o desejo unificador torna-se reducionista e perigosamente totalitário, ou simplesmente 
retórico. (YÚDICE, 2004, p. 131)

Antigamente, as relações entre a escola e as culturas eram no máximo duas: ou a escola como 
reprodutora de uma cultura dominante ou a escola forçando uma luta contra a cultura hegemônica. 
Hoje a escola deveria ser vista como o espaço de cruzamento de culturas, produzindo, criando novas 
práticas culturais para além das normas e das imposições, isto é, uma escola que reproduz, mas que 
também produz; onde “as diferentes culturas que se entrecruzam no espaço escolar impregnam o 
sentido dos intercâmbios e o valor das transações em meio às quais se desenvolve a construção de 
significados de cada indivíduo” (PÉREZ GÓMEZ, 2001, p. 16). Isto leva a repensar a escola em função 
das relações entre oferta e demanda, pois o poder cultural não está mais localizado em uma escola; 
ele se infiltra em qualquer espaço pelos meios de comunicação de massa, o que muda a posição da 
escola. Antigamente, a família exercia o papel de controle sobre esse poder cultural – o qual somente 
se aprendia na escola – reajustando a criança ao seu meio, sua família. Michel de Certeau escreve que 
hoje a escola pode exercer um lugar de controle onde se aprende a utilizar as informações recebidas 
fora da escola, “... pode formar um núcleo crítico onde os professores e os alunos elaboram uma 
prática própria dessa informação vinda de outros lugares. (CERTEAU, 1995, p. 138)

Essa grande facilidade de se obter informações, de teoricamente aprender sem esforço 
nenhum é, em grande parte, responsável pela perda de interesse dos jovens pela escola. É muito 
mais rápido obter uma informação pela internet, do que ter que pesquisar nos livros das bibliotecas; 
é muito mais divertido assistir vídeos, programas e se comunicar através de aplicativos virtuais 
absolutamente acessíveis, com todo o seu movimento e suas cores, do que ficar sentado em uma sala 
de aula olhando para o professor, que tradicionalmente transmite informações sobre conhecimentos 
já produzidos. Mas o que grande parte não percebe é que, ao buscar informações através dos meios 
de comunicação de massa, estas já vêm prontas, isto é, nelas já está embutida a opinião de alguém, o 
que o dispensa de formular a sua (FELDMANN, 1977, p. 209-229).

Nesse sentido, ao buscar desenvolvimento da autonomia dos seus alunos, a escola faria 
com que os mesmos aprendessem a encarar de forma crítica as informações que recebem, 
independentemente do meio, e a dar sentido e significado ao que se ensina, e não tentar estabelecer 
uma relação de utilidade, pois “estudos relevantes são aqueles que apresentam um interesse, um 
significado, que estão ligados, relacionados com aqueles que os fazem” (CERTEAU, 1995, p. 105). O 
objetivo é tornar atrativos ao mundo do educando os conteúdos trabalhados, de forma que busque a 
compreensão e o entendimento dos mesmos, pois, segundo Forquin (1993, p. 16), a educação escolar 

não se limita a fazer uma seleção entre os saberes e os materiais culturais disponíveis num 
dado momento, ela deve também, para torná-los efetivamente transmissíveis, efetivamente 
assimiláveis às jovens gerações, entregar-se a um imenso trabalho de reorganização, de 
reestruturação, ou de transposição didática.” 



32Sumário

Busca-se uma forma de contextualizar uma prática empírica na educação escolar, que crie 
efetivas possibilidades de processos crítico-avaliativos educacionais válidos e confiáveis, como 
estratégia política de transformação das realidades a partir exercícios criativos e executáveis de 
superações das limitações reais, individuais e coletivo-sociais.

Se o que nos interessa é o que o aluno realmente aprenda dentro da escola e não que ele 
decore conteúdos para as provas e depois os esqueça, não podemos perder de vista que tudo na sala 
de aula se comunica, tudo fala, cada parcela, cada objeto, cada atividade está emitindo mensagens 
que o estudante capta e integra em suas ações cotidianas, isto é, está aprendendo com toda a cultura 
escolar. Mas estas práticas escolares ancoradas em um conceito de educação escolar não podem se 
associar a generalizações superficiais, pois, na modernidade, educar foi e continua sendo concebido 
e praticado como ‘exercício de liberdade’. Contudo, esse ‘exercício de liberdade’ não passa de 
compromisso ideológico com a liberdade de sucesso e consequentemente de consumo; e, raramente, 
com a liberdade de auto-significar-se, de produzir consciência de si nos contextos coletivos dos quais 
se faz parte (ZIZEK, 2012, p. 245-290).

Desta forma, qualquer estratégia de mudança nos conceitos e objetivos da escola requer, 
conforme escreve Hall (1997), uma passagem para o regime dos significados e pela produção de 
novas subjetividades, no interior de um novo conjunto de disciplinas organizacionais, isto é, por 
meio de uma mudança cultural escolar. Com isso, temos a necessidade de os professores viverem 
uma cultura crítica, o que contribuirá para criar um clima de vivência e recriação cultural na escola, 
desenvolvendo de forma autônoma e crítica a futura comunidade social.

3. O ensino de História
A educação escolar nasce como uma das bases da modernidade industrial, política, econômica 

e socialmente induzida, a partir dos conceitos desenvolvidos sob a influência do Iluminismo no século 
XVIII e projetada como garantia de segurança política do desenvolvimento econômico capitalista, 
ainda que intimamente associada ao conhecimento, ao trabalho e à liberdade. Esses são valores 
fundamentais do liberalismo, que caracterizam a formação social nos séculos XIX e XX, que associa: 
- o conhecimento como formação entre dotados e não dotados de condições para sua apropriação e 
reprodução; - o trabalho como alternativa de sobrevivência e de sucesso progressivo; e - a liberdade 
como atuação legal diante da imposição da política de Estado – estrutura hierárquica sob o domínio 
da classe dominante.

Esse contexto nos ajuda e entender a preservação e reprodução das escolas e de seus 
papeis sociais e políticos, como essencialmente tradicionais. Sua incoerente postura diante da 
realidade social presente, profunda e aceleradamente em transformação diante das influências 
do desenvolvimento tecnológico e do acesso à informação, produzem resultados conservadores e 
reprodutivos, nunca inovadores. Isso se explica diante da situação concreta do sistema escolar e, 
também, das políticas públicas e legislação vigentes – não raro produzidas por quem não sabe ou não 
entende o que é educação e qual o papel da escola.

Como se vê, a escola e sua educação reproduzem dissintonias e desencontros entre a realidade 
e a felicidade do humano, apresentando-se – mesmo que emolduradas por discursos de esquerda, de 
centro ou de direita – como eficientes reprodutoras do utilitarismo liberal que caracteriza o século 
XX e o XXI. Se esta realidade pode ser reconhecida, a alternativa que se apresenta é a de desenvolver 
formação de docentes, constituição de gestão e de práticas educativas voltadas para a formação de 
cidadãos livres e iguais em toda a sua real diversidade. Um fato e uma ação política necessários.

Com o entendimento da escola como uma construção estratégica da modernidade, organizada 
“em torno da segurança e do castigo, ... um perigoso desequilíbrio entre valores democráticos e a 
cultura do medo” (GIROUX, 2011, p. 27), se impõe um único modelo de cultura, privilegiando uma 



33Sumário

forma particular de relações sociais e políticas, com sujeitos discursivamente emancipados, mas, 
contudo, conformados com as imposições previsíveis do Estado; busca-se analisar as possibilidades 
transformadoras das práxis do ensino de História. A crítica às práticas de ensino, especificamente de 
História, associadas com a transmissão de informações (conteúdos, matéria, conceitos, etc.) estão 
fundamentadas na Educação Histórica, teoria ancorada em bases empíricas e teóricas relacionadas 
principalmente a autores como Jörn Rüsen (2013, 2015), Bodo von Borries (2008, 2018), Arthur 
Chapman (2018), Isabel Barca (2000, 2002), Maria Auxiliadora Schmidt (2011, 2016), e Estevão de 
Rezende Martins (2017), entre outros.

Esse novo conceito de história, de ensino de História e de práxis educacional, a partir de suas 
metodologias, é considerado como estratégia política de transformação do ensino escolar, dentro 
das perspectivas contemporâneas, com o objetivo de criar contextos emancipatórios e libertadores, 
necessários à preservação da condição humana e da esperança por um mundo mais justo e igualitário.

A escola moderna nasce no final da Idade Média, fundamentada nos princípios teóricos da 
escolástica latina, associada principalmente com Tomás de Aquino. Um resultado da superação do 
pensamento cristão platônico idealista pelo realismo racionalista aristotélico, que vê na escola um 
espaço de acesso ao conhecimento, à educação e aos padrões de comportamentos: - a escola é um 
lugar onde crianças e jovens devem aprender habilidades prescritas pelo nascente Estado. Este, que 
se consolida no século XIX como estrutura de representação governamental da burguesia capitalista, 
legitima a escola como espaço e primeira instância de socialização fora do contexto familiar. Na 
escola, os alunos aprendem a obedecer as leis e as determinações comportamentais do Estado.

Nesse espaço tradicional e preservado, a escola define o aprendizado histórico como 
reprodução de modelos intimamente associados e legitimados com memórias de acontecimentos 
e sujeitos heroicos do passado que justificam a realidade presente. Na educação escolar tradicional 
a história é ciência do passado. Um erro! Ou uma eficiente estratégia conservadora! A reprodução 
de modelos legitimados pelos registros históricos construídos é fundamental para a preservação de 
estruturas de poder e para a previsibilidade dos comportamentos sociais e políticos. Considerando 
que “o princípio da soberania popular se expressa nos direitos de comunicação e participação que 
asseguram a autonomia pública dos cidadãos; ... direitos fundamentais clássicos que garantem 
a autonomia privada dos cidadãos sociais” (HABERMAS, 2018, p. 426), reproduzir informações, 
construções memoriais e políticas estratégicas, e naturalizá-las como modelos, é uma prática 
educacional no campo do ensino de História de grande importância para a conservação da 
modernidade. Por isso, é necessário se apropriar de novos conceitos de Educação Histórica para 
devolver à História – ao Ensino de História – um papel transformador e necessário.

Na Educação Histórica, conteúdos históricos são matérias-primas para o desenvolvimento de 
práxis educacionais (nos diferentes níveis escolares) associadas ao exercício de questionamentos, 
críticas, interpretações das memórias e registros sobre os acontecimentos do passado vinculados 
com as questões do presente. Portanto, na Educação Histórica, a História é ciência do presente: um 
contexto educacional, escolar e não escolar, onde todos os envolvidos utilizam interpretações da 
história para compreender o presente e exercitar a criação de respostas e alternativas de solução 
de problemas; uma práxis de educação escolar fundamental para a construção de condições sociais 
igualitárias, democráticas, participativas e de amplo reconhecimento de que o humano somente 
existe no exercício livre e pleno da diversidade; portanto, uma necessidade política na atualidade, de 
forma a criar condições e estímulos para a superação do determinismo político conservador e para a 
construção de um humanismo histórico.
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O ENSINO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA E SUAS RELAÇÕES COM 
A CONTEMPORANEIDADE: UM ESTUDO DE CASO

Gabriela Schmitt1

Resumo: O presente artigo científico é resultado final do estágio realizado na disciplina Prática de Ensino em 
História B, que se desenvolveu com o 9º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Professora Edna May 
Cardoso, localizada em Santa Maria/RS. A temática abordada refere-se à necessidade de o ensino de História 
Contemporânea ser articulado com as problemáticas do tempo presente. Procura-se, dessa forma, refletir com 
o estudo do citado estágio, as possíveis relações, aproximações e distanciamentos proporcionados a partir da 
perspectiva de um ensino de História crítico. Através dos planejamentos e práticas cotidianas que envolveram 
as diversas temáticas e possibilidades de ensino de História Contemporânea, avaliou-se que as proposições 
foram bem aceitas e fizeram sentido dentro do campo de possibilidades de aprendizados dos e das estudantes 
envolvidas. 

Palavras-chave: Ensino de História; História Contemporânea; Estágio.

1. Introdução
O Estudo de Caso apresentado diz respeito à experiência de estágio realizada com o 9º ano 

da Escola Estadual Professora Edna May Cardoso, que se localiza no bairro Camobi, na cidade de 
Santa Maria - RS. O estágio ocorreu no segundo semestre do ano de 2018 e teve duração de dez 
semanas. Durante esse período as aulas foram ministradas pela docente estagiária, sob a supervisão 
do professor orientador de estágio e auxílios do professor titular. Com isso, salienta-se a liberdade 
concedida pelo professor titular para a realização do planejamento proposto. Contudo, as temáticas 
abordadas deveriam ter relações com o ensino de História Contemporânea, sendo essa a base dos 
estudos do 9º ano.

Enquanto escola estadual, pode-se perceber certas dificuldades, mesmo infraestruturais. 
Assim, a maior preocupação do estágio foi trabalhar os conteúdos a partir de uma perspectiva crítica, 
que fizesse sentido aos alunos e alunas, considerados (as) em um contexto específico. Através desses 
pressupostos, os conteúdos foram elencados de maneira diferenciada, não sem esquecer a História 
enquanto disciplina, mas pensando seu uso estratégico em um espaço com singularidades, aqueles 
alunos e aquelas alunas, aquela escola e seu entorno.

Conforme sublinhado por Ventura, o Estudo de Caso (2007, p.384) ‘‘como modalidade de 
pesquisa é entendido como uma metodologia ou como a escolha de um objeto de estudo definido 
pelo interesse em casos individuais’’. Nesse sentido, o objeto de estudo será a experiência de estágio 
e suas tentativas de relacionar o ensino com as problemáticas do tempo presente, preservando as 
características holísticas desse processo. 

Essa articulação também foi consubstanciada na proposição do planejamento e das ações 
metodológicas, reduzindo a escala de observação nos conteúdos de História Contemporânea, mas 
sem perder a dimensão do todo. Com isso, o tema Era Vargas, por cinco semanas, desdobrou-se, 
por exemplo, em: Pós-abolição na década de 1930; Futebol: manifestações culturais e cidadania; 
Voto feminino: As gaúchas nas eleições da República Nova; Marcha para Oeste: Tutela e pacificação. 
Já a Segunda Guerra Mundial desdobrou-se em: Biografias e História: O caso de Olga Benário; Os 
Fascismos e a Propaganda Fascista; Israel e Palestina: Raízes de um conflito histórico; Etiópia no 
contexto da Segunda Guerra Mundial. Sendo assim, o estágio realizado buscou não confundir o 
tempo histórico com o tempo cronológico, mas, sim, buscar elementos que conversassem com as 

1 Graduanda do curso de História-Licenciatura na Universidade Federal de Santa Maria. schmitt.gabriela@hotmail.com
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proposições de um ensino crítico. As próximas seções trabalharão essas perspectivas, seus possíveis 
acertos e/ou possibilidades.

2. Desafios da História Contemporânea na Contemporaneidade
A prática de ensino é compreendida como o momento final de uma jornada de aprendizados, 

como não poderia deixar de ser, o conhecimento Histórico que atuou na construção e execução do 
estágio citado foi fruto de uma série de aprendizados e questionamentos surgidos no período de 
graduação. Nesse sentido, os processos educativos planejados e colocados em prática tiveram estreita 
relação com as proposições e perspectivas que formaram a docente estagiária. É preciso, então, ter 
consciência de que os pensamentos e práticas partem de um lugar, no caso, um lugar comprometido 
com um ensino crítico. 

De forma alguma as atividades que aqui serão vislumbradas dizem respeito a uma verdade 
absoluta ou inédita em relação a uma História que seja crítica, menos ainda a uma História factual. 
Seria mais apropriado pensar uma prática de ensino como uma tentativa de entrar em contato com 
toda uma síntese de conhecimento e articulá-la com o contexto escolar em que estará inserida. 
Essa preocupação diz respeito a um conhecimento que procura ser manejável para alunos e alunas 
que não serão historiadores e historiadoras, mas que podem usar a História como ferramenta de 
questionamento social. 

Queremos dizer, em resumo, que a relação de conhecimento é uma relação entre sujeito e 
objeto; tem que haver um sujeito que conhece e um objeto que é conhecido, mas a verdade 
(grifo do autor) não está nem no pólo do sujeito e nem no pólo do objeto e sim, na relação (grifo 
do autor) entre eles. [...] o conhecimento e, nele, a verdade, são construções históricas, sociais 
e culturais. São resultantes do esforço de um grupo determinado de homens e mulheres (com 
os elementos disponíveis na sua cultura e no tempo em que vivem) para construir referencias 
que orientem o sentido da ação humana e o sentido da existência. (CORTELLA, 79-80).

Pensar o ensino de História Contemporânea na contemporaneidade também é fundamental 
para visualizar as alternativas possíveis, em vez de procurar soluções prontas. A ciência Histórica, 
‘‘como forma de memória pública, sempre exerceu certo efeito tranquilizador para a eternamente 
instável relação das sociedades humanas com o tempo mesmo quando assumiu o papel de crítica 
do presente’’ (GUARINELLO, 2004, online). Com isso, esse desejo de segurança em relação ao futuro 
que seria proporcionado pela História é desestabilizado quando se entra em contato com realidades 
diferenciadas e uma conjuntura desanimadora.

Daí decorre que as instabilidades do presente e as incertezas em relação ao futuro pesem de 
maneira diversa na (re) construção do passado a ser ensinado. Menos que ser anacrônico, busca-se 
estabelecer relações, pois o passado não deve ser conformado ao tempo presente, mas sim encontrar 
novos lugares que serão necessariamente complexos.

A Historiografia Europeia escreveu entre os séculos XIX e XX a História da humanidade como 
sinônimo da História da civilização cristã ocidental. Nesse sentido, há uma ordem simbólica de 
acontecimentos que ainda hoje pauta os currículos escolares. Contudo, leva-se em conta que ‘‘toda a 
interpretação da História é arbitrária e a História Universal Européia, em certos termos, cumpriu um 
papel importante.’’ (GUARINELLO, 2004, online).

Ainda assim, a História eurocêntrica nos dias atuais não consegue dar conta da complexidade 
que se expande em escala global, e, com isso, repensar essas estruturas ao planejar e ministrar aulas 
se faz muito pertinente. As aulas sobre História Contemporânea, por estarem conectadas com eventos 
recentes, são especialmente interessantes para serem trabalhadas no período contemporâneo 
(presente), pensando em várias possibilidades, não somente uma. Conforme GUARINELLO (2004, 
online):
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Afinal, qual a relação entre História e história? É possível narrar uma única história ou devemos 
seguir apenas certos fios? Por que privilegiar o fio Europeu? Quais outros podemos ou devemos 
integrar na narrativa? Tais questões são parte do desafio contemporâneo à História. Uma 
História Universal nunca foi tão possível e necessária. Como construí-la? Como falar do todo e 
também das partes? E quais partes? Quais novos critérios valorativos seriam apropriados para 
a escrita contemporânea da História? Não há, obviamente, uma resposta, mas a consciência 
do problema é, sem dúvida, um bom lugar para se principiar a pensar. (GUARINELLO, 2004, 
online).

Recortar o passado a ser ensinado foi não uma escolha inocente, mas, sim, a tentativa de 
descentralizar, de criar uma versão alternativa que fosse condizente com a noção de conhecimento 
histórico que guiava o trabalho, guardadas as devidas proporções. Ressalta-se então que não houve 
uma negação do que a História tradicional poderia oferecer (levando-se em conta que, por vezes, os 
alunos e alunas são cobrados sobre determinados assuntos fora da sala de aula), mas, consciência 
das arbitrariedades contidas nela e a busca por caminhos alternativos.

Um desses caminhos foi a sistematização da história factual em infográficos, que além de 
apresentarem o conteúdo de maneira interativa, conseguem fazer as vezes de resumo cronológico/
processual dos períodos abordados. Aos alunos e às alunas, chega um panorama geral, que poderão 
acessar quando for conveniente, e à docente estagiária surge uma possibilidade de elencar alguma 
temática para ser aprofundada e fazer relações com o conteúdo geral. 

Esse exercício, longe de singularizar temáticas, abre um leque de novas possibilidades para se 
pensar a História, na medida em que se conecta com perspectivas antes não vistas. Assim sendo, o 
ensino de História, bem como sua escrita, ‘‘exige que tenhamos a capacidade de produzir uma visão 
mais global da história, para compreendermos, por exemplo, a diversidade do mundo de hoje, seus 
conflitos e suas perspectivas para o futuro.’’ (GUARINELLO, 2004, online).

Nas últimas décadas, os objetos de estudo da História multiplicaram-se, e as tentativas 
de conformar o passado a um ideal de futuro não se sustentaram, daí decorre a grande crise das 
narrativas (GUARINELLO, 2004, online). Trazer essas problemáticas para a sala de aula vai além 
de um engajamento político, relaciona-se a honestidade intelectual para com as proposições da 
historiografia recente. Nesse sentido, criticar o ensino tradicional de História e não repensar as 
formas de ação para o cotidiano das salas de aula pouco contribui para o debate das novas demandas 
sociais.

Algumas conseqüências dessa crise das grandes narrativas são: em primeiro lugar, os objetos da 
História se multiplicaram, não apenas pela introdução de novos atores sociais, cujas histórias 
se tornaram relevantes (trabalhadores, imigrantes, mulheres, homossexuais), mas pelo 
recurso cada vez mais intenso ao estudo de caso, ao detalhe, à micro-história que se esquiva 
dos grandes contextos sem conseguir negá-los inteiramente. Em segundo lugar a duração 
temporal dos objetos da história tornou-se cada vez mais longa: da ação individual e pontual 
de grandes homens às explosões coletivas, à ação impessoal, cíclica, de efeito indeterminado 
das estruturas econômicas, ao tempo quase eterno e imutável das indefiníveis mentalidades 
(GUARINELLO, 2004, online).

Partindo desses pressupostos, a prática de ensino proposta inseriu-se dentro da grande área da 
chamada ‘‘História Contemporânea’’, e dessa para os conteúdos específicos (conforme planejamento 
do professor titular): Era Vargas e Segunda Guerra Mundial. O exercício feito no planejamento foi 
de não pensar esses conteúdos como estáticos, e sim como oportunidades para os mais diversos 
aprofundamentos temáticos no Tempo Histórico.

A História Contemporânea como conteúdo próprio do estudo da História se insere na 
sistematização ‘‘criada a partir da reforma do ensino secundário francês no final do século XIX, 
embora essa ideia de periodizar a História seja anterior.’’ (LAGO, 2010, p. 2). Importa ressaltar que o 
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marco inicial temporal para a consolidação da ideia de Contemporaneidade Histórica é a Revolução 
Francesa, o que reitera sua vinculação com o eurocentrismo. Demarca-se, ainda, que o estudo de 
História do Brasil também faz uso dessa proposição e ‘‘surge no século XIX com o Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro, que lança inclusive concurso específico para a escolha de que forma nossa 
história deveria ser estudada e ensinada’’. (LAGO, 2010, p. 2). 

Além disso, é possível assinalar que, por vezes, existe uma separação entre ‘‘História Geral’’ e 
‘‘História do Brasil’’. Entretanto, a prática de ensino proposta buscou desvincular-se de ‘‘formas’’ que 
envolvem os processos de maneira que esses não possam se relacionar. Com isso, houve preocupação 
em estabelecer pontes entres os conteúdos, respingá-los com outros discursos e mesmo deslocá-los 
para outros contextos, como África e Oriente Médio.

É possível, também, reconhecer as especificidades intrínsecas a todos os conteúdos que 
compõem a História Contemporânea e reiterar a inexequibilidade de pensá-los como homogêneos. 
Com isso,

alguns professores e pesquisadores preferem o uso de novos termos como História do Tempo 
Presente ou História Imediata, mas é possível se abrir uma nova discussão sobre quando e qual 
seria o ponto de corte; o que faria um período ou fato histórico pertencer ou não ao tempo 
presente. (LAGO, 2010).

Dessa forma, a estratégia pedagógica utilizada buscou, em ambos os conteúdos propostos, as 
conexões possíveis com o tempo presente dos alunos. A temática do fascismo, que surge na Itália no 
início do século XX, relaciona-se diretamente com a contemporaneidade de alunos que viveram a 
efervescência dessa questão em um ano como 2018, de grande polarização política. Para perceber 
isso, basta levar em conta que a pergunta que liderou as buscas online no ano de 2018 na categoria 
‘‘o que é’’ foi ‘‘o que é fascismo?’’, segundo levantamento anual publicado pelo Google. O que segue 
no próximo subtítulo é a particularização do estudo de duas aulas propostas a partir da discussão 
realizada até aqui.

3. Experimentações
Partindo das reflexões feitas até aqui, será realizada uma breve análise de dois casos escolhidos 

como representativos das tentativas de fazer as relações até aqui citadas. Ressalta-se que o estágio 
teve um total de dez semanas, sendo que, dessas, algumas aulas estenderam-se para além do tempo 
previsto, e em outras, atividades extraclasse truncaram o desenrolar dos planejamentos. 

Durante o tempo de atividades, procurou-se dividir a quantidade de aulas disponíveis entre 
as duas grandes áreas que foram objeto da prática de ensino, quais sejam, as já citadas: Era Vargas 
e Segunda Guerra Mundial. Sublinha-se que as escolhas aqui apresentadas dizem respeito, cada uma 
a uma dessas áreas, sendo que, não cabe neste artigo fazer uma análise de todas as aulas, o que 
demandaria um estudo de maior fôlego.

Cada semana de prática foi responsável por uma temática escolhida que fez referência ao 
estudo mais amplo dos processos, assim, diversos contextos puderam ser visualizados e discutidos. 
Os casos escolhidos, dentre esses, para a análise são respectivamente: As participações das gaúchas 
nas eleições da República Nova na década de 1930 como desdobramentos da primeira onda feminista 
de finais do século XIX e início do século XX; As raízes históricas dos conflitos entre Israel e Palestina e a 
questão dos refugiados.

O primeiro caso citado faz referência direta ao estudo da História das Mulheres e de Gênero. 
Buscou-se, dentro da temática Era Vargas, elementos que fossem passíveis para o estudo dessas 
questões, levando em conta a necessidade de discuti-las em uma sala de aula diversa. A abordagem 
utilizou como instrumento de estudo a conquista do voto feminino em 1932 e suas particularidades 
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no Rio Grande do Sul, regionalizando os estudos. Entretanto, os três períodos da semana dedicados 
ao ensino de História distribuem-se em dois dias diferentes, sendo um período só e dois períodos 
em conjunto. Essa divisão torna-se interessante, na medida em que, um dos períodos era mais 
introdutório às temáticas, e nos outros, ocorriam estudos e atividades mais sistemáticas.

Na semana da supracitada atividade, o único período disponível foi dedicado só ao estudo 
da Primeira Onda Feminista, que teria relações diretas com o assunto que seria abordado na aula 
seguinte. Prossegue, então, que o recorte temático foi: As sufragistas na primeira Onda Feminista e a 
representatividade da Mulher Maravilha. O objetivo da atividade foi utilizar um elemento lúdico para 
discutir pautas importantes como a equidade de gênero, conhecendo os conceitos fundamentais das 
propostas feministas da Primeira Onda. 

Articulou-se um período histórico, A Primeira Onda Feminista, com a Mulher Maravilha, para 
perceber como algumas mulheres ocidentais no início do século XX pautavam-se por correntes 
liberais, com ideais de liberdade individual e igualitarismo. Ressalta-se que houve preocupação em 
fazer os devidos recortes de raça e classe, além da discussão entre igualdade e equidade, mesmo 
dentro da temática da História das Mulheres. Assim, conheceram-se as primeiras reivindicações 
de grupos de mulheres predominantemente brancas e de classe média, especialmente o direito ao 
voto, acesso à educação formal e as mais variadas profissões. Percebeu-se, também, a representação 
que teve (ou sofreu) a personagem de HQ’s Mulher Maravilha perante o movimento Feminista da 
Primeira Onda.

A metodologia da ação pedagógica consistiu em uma explanação sobre a Primeira Onda 
Feminista em países como Estados Unidos e Reino Unido, acompanhada de um esquema feito no 
quadro. Além disso, trabalhou-se com as primeiras ilustrações da Mulher Maravilha, da década de 
1940, contexto marcado pela Segunda Guerra mundial e pelas representações masculinas e bélicas 
nos quadrinhos. Acessando esses materiais, não somente foi possível introduzir a temática da 
História das Mulheres e de Gênero, para posteriormente trabalhar as questões de direito ao voto, 
como também abrir os caminhos para relacionar a História do Brasil com a História da Segunda 
Guerra Mundial. A atividade proposta foi preencher um balão de diálogo em uma imagem da Mulher 
Maravilha com alguma frase que sintetizasse o estudo.

Na aula seguinte, com os dois períodos disponíveis, pôde-se entrar em contato com o contexto 
brasileiro e regionalizar o estudo para o caso do Rio Grande do Sul. Com isso, pretendeu-se mostrar 
aos alunos e alunas que a história não acontece necessariamente fora do nosso entorno, mas que todos 
somos sujeitos históricos e que a História Científica pode ser escrita a partir de um lugar que nos faça 
sentido. Estudou-se então como atuaram as Gaúchas nas eleições da República Nova na década de 
1930, e como as brasileiras/gaúchas inserem-se no contexto da Primeira Onda Feminista. O objetivo 
geral foi proporcionar, no ensino de História, informações sobre a participação política feminina 
no Rio Grande do Sul, região onde vivem as e os estudantes, fazendo com que sistematizassem as 
informações e refletissem em uma resenha crítica.

Com essa escolha foi possível compreender que as mulheres responsáveis por uma resistência 
formal foram aquelas que de alguma forma poderiam acessar os ambientes de poder. Também se 
apreendeu um panorama geral da política no Rio Grande do Sul na década de 1930, fazendo as 
devidas relações com o governo central e a política varguista. Por esse viés, destacaram-se casos em 
que as gaúchas atuaram não somente como eleitoras, mas também como representantes políticas, 
abrindo espaço para o debate de gênero na política brasileira.

A metodologia de ação pedagógica pautou-se por um esquema no quadro acerca do ‘‘Sufrágio 
Universal’’, que inicialmente excluía mulheres, e sobre as lutas feministas de Primeira Onda, que 
buscavam igualdade, atuando como uma pequena introdução que deu as bases para os estudos 
da presente problemática. Foram, então, apresentados dois movimentos de mulheres no Brasil: o 
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Partido Republicano Feminino de 1910, fundado por Leolinda de Figueiredo Daltro, e a Liga pela 
Emancipação Intelectual da Mulher, de 1920, rebatizada em 1922 como Federação Brasileira pelo 
Progresso Feminino, sob responsabilidade de Bertha Lutz.

Visualizar esses movimentos se fez importante para a apresentação do decreto 19.459 de 
1930, assinado por Vargas no Governo Provisório, no qual consta proposta de estender o direito 
de votar às mulheres, tendo em vista que esse foi uma conquista, não um favor. Como resultado, foi 
possível mostrar como ocorreram as eleições de 1933, com a participação inédita das mulheres 
e a percepção da imprensa da época sobre. Após, tratou-se sobre as eleições de 1934 e a especial 
participação feminina em comícios e alas femininas dentro dos partidos. Além disso, destacou-se 
a criação de seções exclusivas para mulheres e as percepções sobre isso nos jornais da época. Foi 
possível, ainda, adentrar as eleições municipais de 1935, as percepções da imprensa e a eleição da 
médica Rita Lobato em Rio Pardo.

Por fim, alunas e alunos receberam charges sortidas a respeito do voto feminino e através delas 
construíram uma resenha crítica. Os procedimentos para a criação de tal resenha foram expostos 
no quadro. Pode-se perceber que, no princípio, houve preocupação com a elaboração da resenha, 
visto que era um gênero ainda desconhecido para alguns, mas, após a explicação, alunos e alunas 
conseguiram ter as bases para a atividade. Assim, todas e todos foram efetivos na construção da 
atividade, sendo que o conteúdo resultante foi surpreendente, especialmente no sentido de perceber 
as dificuldades que as mulheres têm para acessar cargos públicos.

O segundo caso diz respeito às raízes históricas dos conflitos entre Israel e Palestina e objetivou 
compreendê-las a partir de leitura conjunta e de um exercício de pesquisa e operacionalização 
individual. Com isso, buscou-se compreender alguns aspectos do Holocausto Judeu e suas relações 
com a ocupação do território Palestino por Israel, compreendendo os desdobramentos da colonização 
de um território que já estava ocupado. 

Foi possível, então, dialogar em conjunto com a turma sobre as percepções individuais e 
coletivas, especialmente as que chegam através das mídias e que pensam essas questões de maneira 
a-histórica. Importante salientar que para essa aula a metodologia de ação pedagógica previu a 
realização de um exercício que não pôde ser realizado, tendo em vista que os diálogos estenderam-se 
durante os 45 minutos.

A aula do dia seguinte, que contava com dois períodos, teve a temática: Conhecendo o outro: 
uma proposta didática sobre a questão dos refugiados, fazendo relação direta com as situações 
ocorridas no Oriente Médio e percebendo os contextos mais locais. Essa aula objetivou compreender 
as situações de refúgio em contexto global, mas também trazer as experiências que ocorrem no 
entorno dos alunos. Dessa forma, explanou-se sobre os conceitos envolvidos na problemática dos 
refugiados. Também se conheceu algumas experiências envolvendo refugiados e buscou-se pensar 
junto aos alunos e às alunas maneiras de entrar em contato e respeitar as situações relativas aos 
refugiados que se encontram em Santa Maria/RS.

A metodologia de ação pedagógica pretendeu formular conceitos relativos às fronteiras, 
refúgio e humanitarismo, além da apresentação de casos de refúgio no Brasil. Após isso, os alunos e as 
alunas foram convidados (as) a escrever uma carta de acolhida para refugiados que se encontrassem 
na cidade de Santa Maria, a fim de que um contato pudesse ser estabelecido, superando preconceitos 
existentes. A aula mostrou-se interessante, pois, durante os diálogos, foi possível rever algumas visões 
superficiais sobre as questões de refúgio, enquanto em outros se estabeleceu ligações que puderam 
dar um novo olhar para a problemática. Infelizmente, a escrita da carta não pôde ser concluída em 
aula, o que fez com que os e as estudantes se comprometessem a terminá-la em casa; entretanto, 
poucos e poucas concluíram a atividade.
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Dessa forma, o trabalho escolar realizado na prática de ensino em História procurou recompor 
o repertório historiográfico e didático com o qual se teve contato durante a licenciatura em História, 
elencando, dentre as inúmeras possibilidades, aquelas mais pertinentes para a transposição didática. 
Buscou-se trabalhar durante todo processo de planejamento e mesmo de efetivação do estágio a 
partir de uma perspectiva elaborada, crítica e criativa. Nesse sentido, a historiografia de apoio foi 
a mais recente e a que se mostrou mais apropriada sobre os diversos conteúdos. Além disso, textos 
didáticos também auxiliaram na elaboração das temáticas escolhidas. Buscou-se, também, saberes 
diferenciados, como aqueles que permearam o entorno narrativo dos e das estudantes e da docente 
estagiária.

4. Considerações Finais
Após o debate teórico exposto e a explanação sobre as temáticas e aulas escolhidas, é possível 

perceber que a ênfase dada para as leituras que colocam o ensino de História em uma perspectiva 
crítica foi bastante produtiva. Nesse sentido, o olhar social e cultural pode encontrar brechas dentro 
dos conteúdos programáticos do currículo escolar. Assim, foi possível estabelecer conexões com 
temáticas da atual Historiografia com as preocupações do mundo contemporâneo. 

Também é oportuno salientar que, mesmo com o planejamento das aulas estruturado, 
imprevistos ocorreram em todos os momentos, desde interrupções as mais diversas, até dificuldades 
com conteúdos de maior complexidade e, por isso, de difícil assimilação. Entretanto, as aulas 
foram espaços abertos de diálogos e possibilidades de ensino mútuo, que desembocaram nas mais 
diferentes situações de aprendizado em conjunto.

Conhecer os conteúdos tradicionais da área de História, como aqueles que fazem parte 
da área de História Contemporânea, foi fundamental para alunos e alunas que em poucos anos 
realizarão provas que exigem o conhecimento de tais temáticas. Ressalta-se isso pela importância 
que essas avaliações têm como possibilidade de acesso ao Ensino Superior para estudantes que, 
apesar de morarem em um bairro próximo à Universidade, não a percebem como parte dos seus 
horizontes de futuro. Todavia, a construção e a discussão dos conceitos procuraram oferecer 
sentidos e instrumentos de questionamento social e compreensão da História como campo aberto de 
significações e ressignificações.

Com isso, procurou-se trabalhar o tempo não somente como sucessão de eventos, mas 
percebendo o presente do passado e o atual, como campos abertos de possibilidades, escolhas e 
invisibilizações. Para isso, utilizaram-se trabalhos interdisciplinares, com áreas como Sociologia, 
Literatura, Geografia e Artes Visuais, tendo em vista que um trabalho mais elaborado demanda, 
necessariamente, diversos olhares. 

Procurou-se, também, não trabalhar somente através de uma perspectiva eurocêntrica, 
ainda que um dos conteúdos fosse Segunda Guerra Mundial, tornando inevitável não trabalhar 
outros contextos sem relações com países Europeus. O que se deu, na verdade, foi a tentativa de não 
confundir o estudo da Europa com um estudo eurocêntrico. Dessa forma, ainda que esses países 
participem dos processos históricos, sãos vistos a partir de uma abordagem deslocada, como no caso 
citado do Oriente Médio e no estudo da África, representada pela Etiópia. A Segunda Guerra Mundial 
é percebida, então, não somente como um marco cronológico, mas como catalisadora de processos 
que se constroem e diversificam na medida em que acessam um contexto global.

Partindo desses pressupostos, os alunos e as alunas não somente tiveram acesso a informações 
Históricas, mas foram motivados e motivadas a criar suas próprias estratégias perante o mundo. Uma 
alternativa interessante foi pensar as questões identitárias dos alunos e das alunas, as texturas sociais 
que compõem o lugar peculiar de cada um e de cada uma no mundo. Por meio disso, as narrativas 
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históricas globais trouxeram um retorno ao entorno narrativo dos e das estudantes, pensando a 
região onde vivem suas famílias e comunidades.

Pensar o fenômeno global que se assenta na contemporaneidade fez com que fronteiras (reais 
e simbólicas) fossem desestabilizadas, conectando contextos (espaciais e temporais) e construindo 
representações variadas dos sujeitos sobre si e sobre os ‘‘outros’’. A contemporaneidade foi pensada 
como processo histórico estudado pela História Contemporânea, como espaço de mudanças e 
permanências com amplas possibilidades de questionamento.

O espaço de sala de aula, durante a prática de ensino, foi costurado pelo aprender e pelo 
desaprender, especialmente, das verdades ditas absolutas, que muitas vezes são a causa e motor 
de preconceitos e atos discriminatórios. Assim, questionaram-se os lugares de onde partem tais 
concepções, para compreendê-las e desconstruí-las. Nesse sentido, debates que contemplaram os 
estudos de História da África, História Afro-Brasileira, História e Cultura Indígena, Orientalismo e 
História das Mulheres e de Gênero tiveram espaço central no desenrolar das proposições.

Por fim, planejamento e execução foram pensados com as leituras e perspectivas que formaram 
a docente estagiária, sendo, portanto, escolhas. Pensar o contexto dos alunos para a criação da 
proposta também foi uma escolha. Assim sendo, essas seleções conectaram-se com subjetividades e 
moldaram-se no desenrolar cotidiano da prática.
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A EXPERIÊNCIA CARTOGRÁFICA EM UMA ÁREA VERDE URBANA: O 
CASO DO PARQUE PROFESSOR THEOBALDO DICK, LAJEADO-RS

Bruna Ehlert1

Claudete Rempel2

Resumo: No município de Lajeado-RS, o Parque Professor Theobaldo Dick é constituído por uma grande 
área verde, sendo considerado um marco referencial da cidade, caracterizado como o principal local de lazer 
da população urbana. O objetivo desta pesquisa é de evidenciar como as áreas verdes são percebidas pelo 
cartógrafo. Este estudo utilizou como método de pesquisa qualitativo a Cartografia, elaborado por Gilles 
Deleuze e Félix Gattari (1995), em que utiliza-se a experiência para explorar a subjetividade dos envolvidos. 
O presente estudo possui como objeto de pesquisa cartográfica o lago do Parque Professor Theobaldo Dick. 
Para a execução deste trabalho primeiramente se tomou nota de como percebe-se o ambiente e seu entorno. 
Em seguida foram utilizados autores estudados na disciplina intitulada Sociedade e Natureza do Programa de 
Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento - Univates, como base teórica para o cruzamentos de dados e 
conexões do que foi cartografado no campo. Os resultados desta pesquisa evidenciaram que ao traçarmos uma 
cartografia geramos novos saberes. Sendo assim, a área verde do estudo passou a ser vista não apenas como 
ambientes de lazer e bem-estar dentro do ambiente urbano, mas como um local representado por um amplo 
conjunto de elementos que, interligados, formam esse ecossistema.

Palavras-chave: Espaços públicos. Sociedade. Natureza. Novos saberes.

1 Introdução
As áreas verdes são espaços públicos, utilizados pelas populações urbanas para a recreação e 

lazer, sendo que a vegetação presente nestes ambientes influencia diretamente a saúde mental e física 
de seus habitantes, além de contribuir para a valorização econômica, para o convívio social e para a 
formação de uma memória e do patrimônio cultural (OLIVEIRA, 1996). Segundo Oliveira (1996), as 
áreas verdes são caracterizadas como áreas permeáveis, ou seja, áreas livres de construções.

Conforme Nucci (2008), esses ambientes exercem um importante papel ecológico, pois 
abrigam uma inumerável biodiversidade local, além de atuarem no microclima, regulando, por meio 
de sua vegetação, a temperatura, além de auxiliarem na diminuição da poluição atmosférica. 

As crescentes alterações antrópicas provocadas pela sociedade ao longo dos séculos 
resultaram na degradação ambiental e consequentemente no comprometimento da qualidade dos 
espaços naturais. Conforme Carvalho (2002), até o século XVII a natureza era classificada conforme 
as suas utilidades apenas para satisfazer as necessidades humanas. Segundo Gonçalves (2008), o 
homem passou a interferir no meio ambiente transformando o meio natural em meio cultural.

Na medida em que se evidenciaram os efeitos causados pelo uso desenfreado dos recursos 
naturais, principalmente devido à Revolução Industrial, surgiram as chamadas Novas Sensibilidades, 
sendo estas, segundo Carvalho (2002), representadas por mudanças na percepção do mundo natural 
marcadas por traços culturais do ambiente social do século XVII e do movimento romântico do século 
XIX. A partir daí, a existência humana passou a compreender que dependia da natureza não apenas 
para a sobrevivência de sua espécie, mas também da sua conservação, do seu uso racional e do seu 
equilíbrio ambiental (RUSCHEL, 2000).

1 Univates, Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento – Doutoranda, apoio PROSUP/CAPES. E-mail 
bruna.ehlert@universo.univates.br

2 Doutora em Ecologia, professora do PPG Ambiente e Desenvolvimento da Universidade do Vale do Taquari - Univates. 
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As mudanças ambientais globais ocasionadas principalmente nas últimas duas décadas têm 
gerado preocupação da sociedade. Sendo assim, as esferas do poder público reconhecem os impactos 
negativos causados pelo crescimento urbano em grande escala das cidades e de seus modos de 
produção, que muitas vezes impossibilitam a implantação de áreas com vegetação em meio às 
grandes construções. Nesse sentido, surgem então as ações mitigadoras de implantação de áreas 
verdes, sendo estas áreas institucionais, como agentes responsáveis pelo resgate do bem-estar da 
população, destinadas aos espaços de lazer e recreação (BRASIL, 1979).

Neste contexto, a sociedade busca voltar-se à natureza, aproximando os seres humanos de tudo 
que habita o mesmo mundo-ambiente constituído pela vida (CARVALHO; STEIL 2013), e a população 
começa a observar, apreciar e incluir-se como parte da natureza, sendo esta de real pertencimento 
de todos os seres que habitam o mundo na trama da vida (INGOLD, 2000). 

Esse anseio pela volta à natureza, do sentimento de apreciação, convívio e admiração foi 
marcado, no século XIX, pela população burguesa que idealizava a natureza como reserva do bem, da 
beleza e da verdade, tendo hábitos de passeios e piqueniques ao ar livre (CARVALHO, 2002). Desde 
a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano realizada em Estocolmo em 1972, 
foram criados no Brasil inúmeros espaços denominados de “áreas verdes”, tendo como objetivo 
promover o lazer e o bem-estar da população, amenizando os impactos causados pela intensa 
urbanização (MCCORMICK, 1992). 

O conceito de área verde pode ser aplicado aos diferentes espaços urbanos que possuem 
vegetação e que estão disponíveis para a população, sendo associado com saúde e recreação e que 
proporciona o convívio entre as atividades humanas e o meio ambiente (DEMATTÊ, 1997). No 
município de Lajeado, RS, foi estabelecida, no ano de 2002, pelo Plano Diretor de Desenvolvimento 
Integrado, sendo atualizada em 2006, a instalação de áreas destinadas aos espaços de lazer e recreação. 
Juntamente com a Lei Federal 6766/79 (BRASIL, 1979), esse Plano Diretor de Desenvolvimento 
Integrado do município (LAJEADO, 2006) estabelece que de 35% a 40% da área total de cada novo 
loteamento no município sejam destinados para áreas públicas. Nesse município, destaca-se o 
Parque Professor Theobaldo Dick, considerado um marco referencial da cidade e caracterizado como 
o principal local de lazer da população urbana (LAJEADO, 1976).

O objetivo desta pesquisa é de evidenciar como as áreas verdes são percebidas pelo cartógrafo, 
já que estas são essenciais para a manutenção do equilíbrio entre o ambiente urbanizado e o natural. 
Sendo empregado neste estudo o método qualitativo da cartografia, elaborado por Gilles Deleuze e 
Félix Gattari (1995). 

O presente artigo possui como objeto de pesquisa cartográfica o Parque Professor Theobaldo 
Dick-Lajedo, RS. Para a execução deste trabalho, primeiramente se tomou nota de como percebe-se 
o ambiente e seu entorno. Em seguida, foram utilizados autores estudados na disciplina intitulada 
Sociedade e Natureza do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento - Univates, 
como base teórica para o cruzamentos de dados e conexões do que foi cartografado no campo. 

2 Material e Métodos
O Parque Professor Theobaldo Dick, além de ser uma importante área verde pertencente ao 

município de Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasil, é considerado também uma Área de Preservação 
Permanente, tendo como vegetação característica a Floresta Estacional Decidual. Este parque é 
considerado o principal local de turismo e de lazer do município, estando localizado no centro da 
cidade (29° 24’ 06’’, 29° 29’ 52’’ S, 51° 55’ 06’’, 52° 06’ 42’’ W), com uma área de aproximadamente 
165.200,97 m2 (BANCO DE DADOS DE LAJEADO, 2018).

Neste estudo foi aplicado o método de pesquisa qualitativo da cartografia, elaborado por Gilles 
Deleuze e Félix Gattari, na década de 1960, que utiliza-se da experiência para explorar a subjetividade 



45Sumário

dos envolvidos, caracterizando-se como uma metodologia fundada na experimentação e na prática 
de manter o pensamento aberto. 

O método cartográfico neste estudo foi aplicado em uma paisagem do ambiente que tocasse 
de alguma forma o sujeito, onde o ponto escolhido do Parque foi o do lago FIGURA 1). Este possui 
uma área de aproximadamente de 10.400 m2 e uma profundidade média de 1,50 metros, foi criado 
artificialmente para a preservação da área central do Parque, servindo de reservatório e protegendo 
os mananciais e vertedouros do local, onde foi mantida uma ilha, que serve de refúgio para a fauna 
local (GEOAMBIENTAL, 2007).

FIGURA 1- Lago do Parque Professor Theobaldo Dick, Lajeado/ RS

Fonte: Registro da autora.

Primeiramente o ponto foi observado e foram realizadas anotações relevantes notadas 
e sentidas pelo pesquisador sobre o ambiente e seus arredores. Após foram utilizados autores 
estudados durante a disciplina intitulada Sociedade e Natureza do Programa de Pós-Graduação em 
Ambiente e Desenvolvimento- Univates, como base teórica para o cruzamentos de dados e conexões 
do que foi cartografado no campo. 

3. Desenvolvimento das reflexões teóricas e do estudo empírico 
Neste estudo, durante o exercício da observação do lago, o modo de perceber o mundo do 

sujeito é desperto, adquirindo assim o que Duarte (2004) chama de sensibilidade necessária para 
se comover com a natureza e senti-la como parte da nossa existência, através do treino dos sentidos 
para com o mais prosaico e urbano cotidiano de que todos nós fazemos parte. A produção cartográfica 
proporciona a vivência e a percepção dos sentidos sensórios do corpo em relação ao ambiente e com 
a sociedade
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[...] as experiências sensíveis devem sobretudo, principiar por uma relação dos sentidos com 
a realidade que se tem ao redor [...] há um mundo natural e cultural ao redor que precisa ser 
frequentado com os sentido atentos, ouvindo-se e vendo-se aquele pássaro, tocando-se este 
ou outro animal, sentindo-se o perfume de um jardim florido, ou mesmo o cheiro da terra 
revolvida pelo jardineiro (DUARTE, 2001).

Durante a prática do experimento de cartografar, fez-se presente o que Ingold (2015) 
denomina fluxo de materiais, em que esta experiência de vida se dá pela interação do corpo com a 
luz, com o som, com o vento, com as texturas que o atravessam, diluindo os seus limites, onde o ser 
humano se movimenta afetando e sendo afetado pelo mundo. 

Partindo das reflexões sobre o status do lago cartografado e dos elementos que o constituem 
como a água, as árvores, as pedras e os peixes, percebe-se que este não é considerado um objeto, mas 
sim um agregado de fios vitais, ou seja, uma “coisa”, conforme nos explana Ingold (2012). Nas coisas, 
ocorrem várias ações de maneira entrelaçada, sendo caracterizadas principalmente como um nó de 
fios que podem se entrelaçar com fios de outros elementos, vazando através da superfície de sua 
forma e se estendendo, não sendo, portanto, contidas em si.

Neste sentido as coisas são formadas sem a intervenção de agentes, como pedras, árvores, 
água e até mesmo uma casa dada como exemplo pelo autor:

[...] a casa real nunca fica pronta. Ela exige de seus moradores um esforço contínuo de reforço 
face ao vaivém de seus habitantes humanos e não humanos, para não falar do clima! A água das 
chuvas pinga através do telhado onde o vento carregou uma telha, alimentando o crescimento 
de fungos que ameaçam decompor a madeira [...] a casa real é uma reunião de vidas, e habitá-la 
é se juntar à reunião, participar com a coisa na sua coisificação. (INGOLD, 2012).

Durante a produção cartográfica, surge o questionamento de como o ecossistema do lago 
funciona e de suas formas de vida existentes, como a fauna e a flora, árvores, além dos fatores 
abióticos como pedras, água e o vento, dentre tudo que este ecossistema abriga. Percebe-se então 
que esse ecossistema é constituído das relações coletivas de todos seres existentes convivendo 
mutuamente; constituído, assim, da relação dos fatores abióticos e dos seres vivos, sendo que seu 
funcionamento ocorre com a presença ou não do ser humano (SOFFIATI, 2011).

O questionamento de como o lago foi construído também se faz presente durante a observação 
do lago, pois, sendo este artificial, automaticamente é resultante da produção antrópica. Segundo 
Ingold (2012), a produção humana possui um objetivo planejado com antecedência, gerando efeitos 
sobre a natureza por meio de ações premeditadas, sendo que a natureza, em sua forma natural, é 
incapaz de gerar esse tipo de produção. Contudo, mesmo o lago sendo um ambiente artificial, este 
também é considerado uma coisa, pois o que vale para coisas como árvores, pedras e nuvens, que 
normalmente crescem e se formam com pouca ou nenhuma intervenção humana, também se aplica a 
estruturas mais ostensivamente artificiais (INGOLD, 2012).

Percebe-se que o espaço nativo que correspondia à área que o lago hoje ocupa foi desmatada, 
sendo preservada apenas uma pequena parcela que corresponde a qual pertence sua ilha de 
vegetação nativa. Segundo Soffiati (2011) a destruição dos ecossistemas nativos e a transformação 
destes em ecossistemas antrópicos ocorrem devido as diferentes atividades humanas. 

Ao se descrever como as pessoas utilizam a área verde do entorno do lago, praticando 
caminhadas ao ar livre, muitas vezes sozinhas, em duplas ou trios, percebe-se que os humanos que 
frequentam o Parque estabelecem relações sociais e são responsáveis por formarem a si mesmos, 
através de suas atividades cotidianas e do curso de vida social (INGOLD, 2012). Sendo assim, a 
reciprocidade e a interação entre os indivíduos e suas relações como o meio geram o desenvolvimento 
e o crescimento individual e coletivo (INGOLD, 2012).
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Durante o exercício da cartografia como instrumento de investigação e descobertas na área 
verde do Parque, corrobora-se o que Ingold (2012) salienta: que esta não está dividida em humana 
e não humana, ou seja, não está separada da natureza, e sim se constitui de tudo existente no mundo 
orgânico, na existência de todos os seres vivos em conjunto. 

Nesse contexto, os organismos vivos presentes no lago assumem formas devido aos resultados 
contínuos das relações mútuas condicionadas, onde a vida é uma continuação que ocorre devido ao 
desdobramento das matrizes relacionais nas quais as formas orgânicas são geradas e mantidas no 
lugar onde todos os seres vivos estão presentes. Como Ingold afirma: 

[...] proponho que concebamos a história como um processo no qual os seres humanos não 
são tanto transformadores do mundo, mas, principalmente, atores desempenhando um 
papel na transformação do mundo por ele mesmo. A história é, em síntese, um movimento 
de autopoiese [...] pensar a história dessa forma é dissolver de uma só vez a dicotomia entre 
sociedade e natureza, e reconhecer que os processos pelos quais as gerações humanas moldam 
as condições de vida de seus sucessores estão em continuidade com aqueles que ocorrem em 
todo o mundo orgânico. (INGOLD, 2006).

Diante do exposto, tanto a história da natureza como a da sociedade e da humanidade são 
formadas pelo envolvimento mútuo de humanos, animais e vegetais, que, ao se encontrarem e 
interagirem no tempo, formam a evolução, sendo que o ser humano não é caracterizado como duas 
coisas – indivíduo e pessoa –, mas sim uma só: um organismo (INGOLD, 2006).

Para observar o modo de interação entre as “coisas”, assim denominadas por INGOLD (2012), 
chamadas também de “agregados de fios vitais”, que, conforme a percepção dos autores Carvalho e 
Steil, 

[...] é uma espécie de objeto fundador da psicologia. Tem sido uma preocupação cara à 
psicologia desde seus primeiros esforços para diferenciar-se da filosofia e estabelecer-
se como área autônoma do conhecimento. A compreensão dos processos psíquicos passa 
fundamentalmente pelo desafio de compreender como os sujeitos acessam a realidade, se 
situam e se vinculam com o mundo e consigo mesmos, manejando um conjunto complexo de 
condições e contextos ambientais. Isto inclui lidar com a condição reflexiva e disjuntiva de que 
os sujeitos humanos percebem o ambiente do qual, ao mesmo tempo em que são parte ativa 
são por ele constituídos (CARVALHO; STEIL 2013). 

4 Reflexões conclusivas
Ao olhar-se para o entrelaçamento entre a cartografia e o cruzamento teórico dos autores 

estudados em aula, no contexto da área verde do Parque, mais precisamente no lago, percebemos 
uma experiência única que se expressa na capacidade de estabelecer sintonia e ressonância com o 
ambiente-mundo, composto de emaranhados de teias que estão interconectados (INGOLD, 2012). 
Durante o exercício de delimitar o que seria um objeto e o que seria uma coisa presente no lago, uso 
o argumento de Ingold:

[...] a árvore é um objeto? Em caso positivo, como a definiríamos? O que é árvore, e o que é não 
árvore? Onde termina a árvore e começa o resto do mundo? Essas não são questões fáceis de 
responder ao menos não tão fáceis como parecem ser no caso dos móveis no meu escritório. 
A casca, por exemplo, é parte da árvore? Se eu retiro um pedaço e o observo mais de perto, 
constatarei que a casca é habitada por várias pequenas criaturas que se meteram por debaixo 
dela para lá fazerem suas casas. Elas são parte da árvore? E o musgo que cresce na superfície 
externa do tronco, ou os liquens que pendem dos galhos? Além disso, se decidimos que os 
insetos que vivem na casca pertencem à árvore tanto quanto a própria casca, então não há 
razão para excluirmos seus outros moradores, inclusive o pássaro que lá constrói seu ninho 
[...] se consideramos que o caráter dessa árvore também está em suas reações às correntes 
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de vento no modo como seus galhos balançam e suas folhas farfalham, então poderíamos nos 
perguntar se a árvore não seria senão uma árvore-no-ar (INGOLD, 2012).

Nesse cenário, esta experiência compartilhada aparece como elemento de conexão entre 
as pessoas e as coisas, através da co-existência dos elementos humanos e não-humanos. O lago 
cartografado é, assim, um entrelaçamento de coisas: os humanos, as pedras, a água, os pássaros, os 
peixes, o solo, o vento, todos participantes desse processo dos materiais e forças em movimento, em 
que as coisas não encontram-se separadas entre si (INGOLD, 2012). 

O exercício da cartografia individual desperta a percepção e a aprendizagem, aguçando 
todos os sentidos existenciais, sendo o contato com a natureza dessa área verde uma integração 
entre o indivíduo e a natureza (CARVALHO; STEIL 2008). A produção cartográfica do lago nos faz 
compreender que a relação essencial desse ambiente que possui vida se dá entre materiais e forças, 
sendo estes, segundo os filósofos Deleuze e Félix Guattari (2004), o modo dos materiais de todos os 
tipos, avivados pelas forças do cosmo, misturadas e fundidas à relação social e umas às outras na 
geração de coisas. 

Diante do exposto, ao se traçar uma cartografia, geram-se outros e novos saberes, estes que 
muitas vezes estão adormecidos e que são esquecidos devido ao ritmo acelerado a que nós humanos 
estamos mecanicamente condicionados na sociedade moderna. Portanto, ao término desta pesquisa, 
as áreas verdes passam a ser vistas não apenas como ambientes de lazer e bem-estar para os dias 
atuais dentro do ambiente urbano, mas fica claro que são locais representados por diferentes 
organismos que formam o ecossistema.

Nesse contexto, pode-se afirmar que essa área verde é constituída pelo agregação de fios da 
vida e não por objetos; que a vida não é contida, e sim é inerente às próprias circulações de materiais 
que originam a forma das coisas, ainda que elas anunciem sua dissolução (INGOLD, 2012). Sendo 
assim, este exercício cartográfico auxilia a superação do modo de pensar como as coisas são feitas 
e usadas, quebrando o paradigma que foi estabelecido e prevalece no mundo ocidental durante os 
últimos dois milênios ou mais, ao menos desde Aristóteles (INGOLD, 2012).
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OS DESAFIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL 
PARA A EFETIVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ECOLÓGICA

Andrea Almeida Barros1

Resumo: A Constituição Federal de 1988 inovou em diversos segmentos, especialmente no tocante às normas 
ambientais e ao Ministério Público, que era vinculado ao Poder Executivo e passou a ser independente, mas 
equivalente aos Poderes de Estado. Para implementar, na prática, as novas determinações constitucionais que 
preveem a defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis, a Instituição precisou se reorganizar, tanto 
legislativa como administrativamente. Somente com a implantação de promotorias especializadas é que os 
direitos sociais foram efetivados, inclusive os ambientais, como se pode verificar no Vale do Taquari, com a 
recuperação da mata ciliar. O objetivo deste artigo é verificar no que consistiu essa mudança de paradigma do 
ponto de vista ambiental e institucional. Quanto ao método, adota-se a pesquisa qualitativa, sendo exploratório 
seu objeto. Utiliza-se, como instrumento, a pesquisa bibliográfica e o questionário com perguntas estruturadas. 
O Ministério Público brasileiro e, por consequência, o gaúcho passaram por profundas transformações de modo 
a possibilitar a implementação das normas constitucionais, especialmente as ambientais. Como exemplo de 
efetivação, o Programa de Recuperação Sustentável da Mata Ciliar do Rio Taquari (PRSMCRT), coordenado 
pela Promotoria Regional de Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica dos Rios Taquari e Antas (PRMABHRTA). 

Palavras-chave: Direito Ambiental. Constituição Ecológica. Ministério Público. Direitos Coletivos. Mata Ciliar.

1. Introdução
Dentre as novidades trazidas pela Constituição Federal de 1988, destacam-se duas: a primeira 

é referente à elevação ao nível máximo legislativo das normas ambientais, que até então eram tratadas 
em leis esparsas de caráter infraconstitucional; a outra declara o Ministério Público instituição 
permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, determinando-o a defesa da ordem jurídica, 
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme artigo 127.

Quando o artigo 225 da Carta Magna afirma que todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, destina-o à coletividade. Essa característica, ainda, é imprescindível 
para a sadia qualidade de vida, adjetivando aquele direito, que é indisponível. Logo, sua defesa cabe, 
entre outros legitimados, ao Ministério Público diante do destinatário e da indisponibilidade desse 
direito. Trata-se, por certo, de importante mudança de paradigma, pois até então ao Promotor de 
Justiça cabia, basicamente, a acusação criminal e a fiscalização da lei em processos, atuando como 
custus legis, nos casos em que se fazia necessário tutelar interesses de incapazes e defendendo os 
interesses do Estado, como pessoa jurídica de direito público.

É cediço que as normas ambientais constitucionais são normas cogentes, de aplicação 
imediata, e, no mesmo sentido, as que se referem à atuação do MP. Assim que, com a promulgação 
da CF/88, passou a instituição a ter ampliada a sua atribuição, abrangendo, entre outras matérias, a 
questão relativa ao meio ambiente, era preciso, de alguma forma, efetivar essa proteção.

Mas de que forma trazer para a realidade fática norma constitucional abstrata? Como efetivá-
la de fato? Que caminhos foram e são utilizados para que o(s) objetivo(s) seja(m) atingido(s)? Que 
dificuldades vêm sendo enfrentadas no cumprimento do seu mister?

O objetivo deste artigo é fazer uma análise, ainda que singela, dessa mudança de paradigma 
do ponto de vista ambiental e institucional, apontando formas de atuação e, também, dificuldades na 
implementação desse direito fundamental. Quanto ao método, adota-se a pesquisa qualitativa, sendo 
exploratório seu objetivo, baseando-se em levantamento e revisão literária quanto aos procedimentos 
técnicos. Utiliza-se, como instrumento, a pesquisa bibliográfica como documentação e, como coleta 

1 Promotora de Justiça em Estrela-RS e mestre em Ambiente e Desenvolvimento pelo PPGAD-Univates.
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de dados, o questionário com perguntas estruturadas realizado com os Ex-Procuradores-Gerais 
de Justiça, que comandaram o MPRS a partir de 1988, num total de 10, bem como com o atual 
Procurador-Geral de Justiça, totalizando 11 administradores até então. O Procurador-Geral do ano 
da promulgação da Carta Republicana, José Sanfelice Neto, é falecido. O questionário foi enviado, por 
e-mail, juntamente com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), sendo que apenas 
três retornaram de forma escrita e um por telefone, que referiu que as respostas estavam nos livros 
adotados como base da pesquisa, em entrevistas que concedera adredemente para o Memorial do 
Ministério Público Gaúcho. Adotou-se os termos “Respondente 1”, “Respondente 2” e “Respondente 
3” para os que se manifestaram por escrito, por ordem de gestão.

As perguntas que deveriam ser respondidas foram: 1) A Constituição de 1988 apresentou um 
novo cenário em relação aos direitos atinentes à coletividade. Como Procurador-Geral como viu essa 
mudança? 2) Considerando que a defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis passou a 
fazer parte das atribuições dos Promotores e Procuradores de Justiça, administrativamente, como 
foram implementadas as mudanças trazidas pelas Constituições Federal de 1988 e Estadual de 1989 
no MPRS? 3) Na ordem jurídica, aqui entendendo os novos remédios jurídicos, tais como diferentes 
tipos de ações, a própria investigação pelo MP, como o Senhor conduziu esse período de transição? 
Que iniciativas legislativas internas e/ou externas (com envio para a ALERGS) foram tomadas 
durante a sua gestão? Como foi tratado o relacionamento com o Poder Judiciário, especialmente 
diante da possibilidade de ingresso de ações coletivas pelos promotores de justiça? 4) E, finalmente, 
na ordem social, que medidas de aproximação com a sociedade em geral foram tomadas? Houve a 
execução de algum processo de divulgação das novas atribuições às comunidades? 5) Algo mais que 
o(a) Senhor(a) queira destacar?

A partir das respostas a estes questionamentos poder-se-á avaliar as mudanças porventura 
ocorrentes na Instituição a fim de facilitar a implementação dos direitos constitucionalmente 
previstos. Como exemplo de atuação efetiva, traz-se o Programa de Recuperação Sustentável da Mata 
Ciliar do Rio Taquari - PRSMCRT, em execução há 10 anos sob a coordenação do MPRS e que vem 
obtendo resultados positivos.

2. A constitucionalização das Normas Ambientais e a ampliação da atuação do 
Ministério Público

Em termos legislativos e sociais, a Constituição Federal de 1988 é um verdadeiro marco. Até 
então, o meio ambiente era protegido através de leis esparsas, especialmente o Código Florestal 
Brasileiro, objeto da Lei nº 4.771/65, e pela Lei nº 6.938/81, que instituiu a Política Nacional de Meio 
Ambiente, entre outras. A Emenda Constitucional nº 1/69, até então vigente, quanto a esta temática, 
apenas trazia o termo ‘ecológico’ uma vez, referindo-se ao aproveitamento agrícola que as terras 
deveriam ter para os fins de incentivos e auxílios governamentais (MACHADO, 2014), introduzindo 
a ideia da função ecológica da propriedade, pois seu mau uso impedia o acesso a financiamentos e 
demais benefícios existentes à época.

Foi a partir de 1985, com a instalação de uma comissão de notáveis para a criação do texto 
base da atual Carta, que a Assembleia Nacional Constituinte (ANC) passou a discutir o tema Meio 
Ambiente. Diante disso, diversas organizações ambientais passaram a organizar eventos pelo 
Brasil para debater a temática. Todavia, Salvador sediou o evento em que o protótipo textual a ser 
apresentando aos constituintes foi formatado (MACHADO, 2014).

Aprovado o texto e promulgada a Lei Maior, os preceitos constitucionais ambientais que 
constituem o cerne da tutela ao meio ambiente e, por que não dizer, do Direito Ambiental Brasileiro 
Contemporâneo, ganharam destaque e um capítulo próprio, o sexto. Neste, o artigo 225 e seus seis 
incisos traçam o Fio de Ariadne para a matéria no Brasil. Em que pese tanto destaque, há outras 
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normas espalhadas ao longo do texto constitucional que se referem ao tema, igualmente (MACHADO, 
2014; FREITAS, 2009). É, pois, conhecida como a Constituição Ecológica que, em 2018, completou 30 
anos.

Rodrigues (2015) defende que todos os dispositivos constitucionais que, de forma direta 
ou indireta, se referem ao meio ambiente têm apenas uma finalidade: defendê-lo. “A proteção do 
meio ambiente é, portanto, a essência da Constituição Ecológica [...]” e se constitui no cerne desse 
direito fundamental. Prossegue o autor dizendo que “[...] a proteção do meio ambiente, enquanto 
núcleo desse conjunto, permeia a Constituição Federal na sua integralidade, da ordem social à ordem 
econômica, do princípio ao fim – e, por que não, do presente ao futuro” (RODRIGUES, 2015, p. 36), 
referindo-se às regras intergeracionais.

Mas não foi só na temática ambiental que a Constituição Federal se destacou. Outra mudança 
radical se deu na ampliação das atribuições do Ministério Público, que até então era um órgão de 
governo e passou a se equiparar aos Três Poderes, com absoluta independência.

Mazzilli, em entrevista concedida ao historiador Guinter Axt, responsável pelo Memorial do 
Ministério Público do Rio Grande do Sul, em junho de 2002, narrou de que forma se deu essa evolução 
que, no seu entender, reflete as mudanças sociais e políticas por que passava o país na época, após 
longo período de ditadura militar. Segundo ele, “Até então, o Ministério Público estava muito atrelado 
ao Estado, [...] estreitamente atrelado ao governo, [...] subordinado ao Poder Executivo, que escolhia 
e destituía o chefe [...]” (p. 75).

A instituição, então, percebendo o que estava por vir, quis mudar e se tornar independente, 
organizando-se para tanto e se tornando dois Ministérios Públicos diferentes, “antes de 88 e depois 
de 88” (MAZZILLI, 2002), pois já vinha buscando mais espaço para atuar, com funções de cunho 
mais social, fugindo da mera intervenção processual. “Tudo isso era fruto de uma lenta evolução que 
culminara com esse momento de abertura democrática” (MAZZILLI, 2002, p. 75).

Ibsen Valls Pinheiro (2003), então Deputado Federal, disse, em entrevista aos historiadores 
Gunter Axt e Márcia Pires de la Torre e ao Procurador de Justiça Ricardo Vaz Seelig, do Memorial do 
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, que “era muito forte a mensagem no sentido de 
criar-se uma instituição estatal comprometida com interesses individuais indisponíveis, interesses 
coletivos e com interesses sociais que pudessem ser representados por uma instituição”. E continua 
ele, ipsis litteris (p. 122):

No meio dessas duas tendências extremas [referindo-se à criação de uma espécie de 
Ombusdman, que a tendência liberal prenunciava, e à posição conservadorista, que queria 
que o Ministério Público permanecesse vinculado ao Poder Executivo na Assembleia Nacional 
Constituinte], os Ministérios Públicos estaduais conceberam uma idéia (sic) singela e muito 
poderosa de que os interesses individuais indisponíveis, os interesses das coletividades, 
sobretudo da sociedade, deviam ter uma representação forte, tecnicamente preparada, 
juridicamente instrumentada e, ao mesmo tempo, imparcial. Ora, esta instituição não podia 
ser judiciária, pois o Judiciário, pela sua própria natureza, é estático, só age por provocação; 
não poderia ser a Procuradoria dos estados nem a Advocacia da União [...] pela subordinação 
que tinham ao Poder Executivo. Esse espaço vazio no meio dessas propostas extremas é que 
acabou tendo uma grande capacidade imantadora. Percebeu-se que era melhor do que uma 
voz solitária, uma instituição estruturada, organizada, com enraizamento institucional, com 
competência técnico-jurídica e com imparcialidade assegurada pela Constituição.

Com a aprovação da Constituição, o Ministério Público saiu fortalecido e com um perfil 
totalmente novo, pois, mesmo possuindo um capítulo à parte, não foi considerado um Poder de 
Estado, embora tenha sido contemplado com as garantias de um. Por outro lado, definiu-se um novo 
papel social aos membros do Ministério Público, com funções ativas na defesa do meio ambiente, no 
combate ao crime organizado e à improbidade administrativa, no zelo pelos direitos fundamentais, 
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das crianças e adolescentes etc. (PINHEIRO, 2003). Barbosa (2001) definiu o Ministério Público como 
“uma joia preciosa encravada na gravação da sociedade humana”, pois a Instituição surge para dar 
“apoio ao desamparado, [...] à criança fora da escola, [...] à juventude, contra as drogas, [...] às famílias 
carentes, [...] ao bem-estar coletivo”. E conclui: O ano de 1988 “é a porta aberta para o Ministério 
Público ser o que é hoje”.

Com isso, a sociedade passou a enxergar a Instituição, que possui autonomia institucional 
para tomar as decisões administrativas que lhe convêm, independentemente dos demais Poderes. 
Outra alteração bastante importante é a garantia da independência funcional, que se consubstancia 
na possibilidade de tomada de decisões atinentes ao cargo sem se dobrar a injunções de quem quer 
que seja, podendo agir, inclusive, contra o governante, empresários, contra os poderosos, explica 
Mazzilli (2002), através dos institutos criados pela Lei da Ação Civil Pública, de 1985, que foi adotada 
pelo texto constitucional quando se refere à defesa da coletividade, conforme previsto no artigo 127.

Nesse sentido, afirma Souza (2000) que o perfil constitucional do Ministério Público é muito 
fiel ao que consta na Carta de Curitiba, documento firmado por ocasião do 1º Encontro Nacional de 
Promotores-Gerais de Justiça e presidentes de Associações do Ministério Público, que ocorreu em 
1986, na capital paranaense. Esse documento, baseado em estudos capitaneados pela Associação 
Gaúcha, foi entregue por Souza ao então Deputado Federal Ulysses Guimarães, presidente da 
Assembleia Nacional Constituinte (ANC), e foi aprovado pelo Congresso Nacional, nascendo aí 
o atual Ministério Público, “resultante de um ideário, de uma luta de vinte a trinta anos de uma 
busca de auto-aperfeiçoamento” (sic). E ele conclui: “É uma instituição filha do Estado Democrático 
de Direito, e deve, sempre [...] atuar num Estado Democrático de Direito, porque ali é que mostra 
sua independência, sua equidistância, sua importância na defesa dos interesses sociais contra os 
poderosos” [...]. 

No mesmo sentido, afirma Silva (2000): “A década de 80 foi a da efervescência institucional. 
Houve um salto”. E ele continua: “Deixamos de ser uma Instituição vinculada ao Poder Executivo para 
sermos uma instituição ao lado dos Poderes do Estado, com garantias fundamentais para fiscalizar 
os próprios Poderes do Estado”. Ele conclui dizendo que o Ministério Público foi a instituição que 
mais cresceu desde então.

Segundo Axt (2006, p. 175):

Os anos oitenta reservaram, efetivamente, um salto qualitativo importante ao Ministério 
Público, tornando-o o órgão de Poder Público que mais cresceu no período. Pela primeira vez, 
desde os tempos imemoriais dos reis de Portugal, as garantias funcionais aos promotores de 
justiça tornaram-se garantias ao cidadão. As prerrogativas do Ministério Público, bramidas 
no passado em benefício da soberania do rei, da Nação, do chefe político ou da Administração 
Pública, estariam doravante comprometidas com a soberania da cidadania.

Destarte, ao Ministério Público cabe a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 
Dentre eles, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, içado a direito fundamental com 
a promulgação da Carta em 1988.

3. Diante da mudança, os desafios para a implementação das novas atribuições 
Segundo Axt (2006), a abertura política dos anos 1980 refletiu direta e imediatamente na 

organização e funcionamento do Ministério Público, especialmente com a edição da Lei Complementar 
nº 40, de 14 de dezembro de 1981, que estabelece as diretrizes gerais para os Ministérios Públicos 
estaduais, e a Lei da Ação Civil Pública, de nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Após a promulgação 
da Carta Magna, em 1988, houve a mobilização do Ministério Público Gaúcho para que os direitos 
adquiridos em âmbito federal fossem ratificados por ocasião da Assembleia Estadual Constituinte 
do Rio Grande do Sul (AEC). Afirma o autor que “A Constituição Estadual de 1989 fundamentalmente 
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derivou das diretrizes fixadas na Carta nacional e consolidou a experiência normativa recente em 
âmbito estadual” (2006, p. 175). O desafio, agora, segundo ele, era garantir e aplicar, na prática, as 
novas atribuições conquistadas após o período de lutas junto à ANC e à AEC.

Depois de ambas as cartas terem sido promulgadas, outras leis de proteção coletiva foram 
editadas, atendendo aos comandos constitucionais, como o Código de Defesa do Consumidor e o 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Mais recentemente, ainda, o Estatuto do Idoso e da Pessoa 
com Deficiência, apenas para exemplificar. Segundo Silva (2000), esses direitos passaram a ser 
a motivação do agir ministerial, tanto que já em 1991 foram criados, no âmbito do RS, 46 cargos 
de defesa comunitária, de forma a permitir a efetivação dos direitos colacionados na Constituição 
Cidadã. 

Marrey (2002) defendeu, referindo-se às mudanças conquistadas, que “toda a aplicação 
da lei tem um tempo de amadurecimento”. Em razão disso, as mudanças não se fizeram perceber 
de imediato, até mesmo porque os estados precisaram se adequar legislativamente a esse novo 
panorama, de forma a dar conteúdo prático às normas constitucionais promulgadas. Mas as 
mudanças precisaram passar, também, pela ordem administrativa, legislativa interna, adequações 
jurídicas e ordem social, o que vem demonstrado nas respostas aos questionários enviados aos 
senhores Procuradores-Gerais do Ministério Público do Rio Grande do Sul.

O primeiro respondente afirmou que houve uma profunda alteração no cenário jurídico 
relacionado aos direitos individuais e coletivos, que passaram a nortear a atuação ministerial 
após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Segundo ele, “a Instituição teve significativa 
ampliação das atribuições de seus integrantes, impactando fortemente na atuação de Promotoras(es) 
e Procuradoras(es) de Justiça pelo volume de novas e complexas tarefas a serem desempenhadas”.

No âmbito nacional, esclareceu que a primeira providência foi a elaboração da legislação 
infraconstitucional a partir de estudos realizados pela Associação do Ministério Público do Rio 
Grande do Sul, presidida, à época, por José Antonio Paganella Boschi. Após diversas reuniões em 
Brasília, o texto final foi apresentado ao Congresso Nacional, que aprovou a Lei Orgânica Nacional 
do Ministério Público2, e foi posteriormente sancionada pelo Presidente Itamar Franco, em Belo 
Horizonte.

No âmbito administrativo, antes mesmo de a referida lei ter sido sancionada, houve a edição 
do Ato Administrativo nº 01/91, de 18 de dezembro de 1991, que criou os Centros de Apoio 
Operacionais (CAOs), para discutir ações e apoiar os colegas no atendimento às suas demandas. Além 
disso, a administração proporcionou a realização de diversas reuniões nucleares para a reflexão e a 
troca de experiências entre os membros do MPRS.

Sobre o relacionamento com o Poder Legislativo, afirmou que foi criada uma Assessoria 
Parlamentar, exercida por Promotor de Justiça para acompanhar, junto à Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Sul, a tramitação dos diversos projetos de lei de interesse institucional enviados. 
Com isso, houve o estreitamento dos laços interinstitucionais, “criando condições para o aumento 
do percentual orçamentário, através de emenda da oposição, com veto do Executivo, rejeitado pelo 
Parlamento”. Só com o aumento do orçamento era possível atender às demandas constitucionais.

No tocante ao Poder Judiciário, disse que o relacionamento foi o de praxe, ‘com altos e baixos 
momentos”, sempre em questões pontuais. Destacou a representação, quando de sua gestão, ao 
Procurador-Geral da República para o ingresso de ação de inconstitucionalidade contra ato normativo 
do Tribunal de Justiça que regulamentava a promoção de magistrados ao Tribunal de Alçada, que 
depois foi extinto, sem a observância da classe de origem, que foi julgada procedente. Também, o 
ingresso de ADIN contra ato do então Governador do Estado, Alceu de Deus Collares, em face do 

2 Lei nº 8.625, de 12/02/1993.
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calendário rotativo educacional por ele implantado e, ainda, o ingresso de ação para que o Tribunal 
de Contas do Estado tivesse um cargo de Procurador, para evitar a nomeação livre e interessada. Na 
sequência, houve a criação formal do Ministério Público junto à Corte de Contas.

Como forma de aproximar o Ministério Público da sociedade, diante da mudança das 
atribuições, destacou a realização de palestras em universidades e audiências públicas, tanto no 
interior como na capital do estado. Ainda, informou que foi criada a Assessoria de Comunicação 
Social, também exercida por um Promotor de Justiça formado em jornalismo, com a finalidade de dar 
publicidade adequada às ações provenientes das novas atribuições.

O respondente 1 concluiu dizendo que 

“[...] aquele período da história do Ministério Público foi de afirmação no plano jurídico-legal-
institucional. No plano material evoluímos pouco. Mudamos a PGJ para a sede da Andrade 
Neves, começamos a equipar, a informatizar e retiramos poucas promotorias do Fórum [...]. 
Talvez tenhamos criado condições para o salto das conquistas materiais, hoje significativas, 
pela elevação do percentual dos duodécimos.”

O Respondente 2 ingressou no MPRS exatamente em 1988, ano em que se iniciou o período de 
transição. Segundo ele, 

“[...] a mudança foi colossal porque, nos moldes atuais, a Constituição ao reconhecer o 
Ministério Público como uma Instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, deu uma configuração que não existe em nenhum país do 
mundo, permitindo assim que se possa agir de forma mais ampla e incondicional da defesa da 
sociedade. Anota-se que essa conquista deu-se pela atuação de seus membros no passado, o 
que possibilitou que a sociedade legitimasse a nova configuração dada ao Ministério Público. 
Essa mudança foi essencial para o fortalecimento da democracia e quanto mais os membros 
do Ministério Público atuam em defesa da sociedade, mais a Instituição se fortalece porque é 
uma via de mão dupla”.

Esclareceu que os integrantes dos quadros dos Ministérios Públicos Estaduais e Federal, 
quando da efetivação da mudança das atribuições, ficaram atônitos porque não sabiam exatamente 
de que forma iriam implementá-las. A passagem de uma instituição vinculada ao Poder Executivo 
para uma instituição autônoma e independente na defesa intransigente do interesse social envolveu 
a luta e o empenho de toda uma geração de promotores e procuradores. Para tanto, houve a 
realização de um trabalho jurídico-institucional muito forte na esfera nacional para concretizar as 
novas atribuições institucionais em sua plenitude. A isso se somou a atuação das entidades de classe, 
tanto no âmbito do Congresso Nacional como no da Assembleia Legislativa gaúcha.

O Respondente 2 assumiu a Procuradoria-Geral de Justiça por dois anos, numa época em que 
o perfil do Ministério Público já estava definido e a atuação já era voltada às novas atribuições. Deu-
se início, então, a um período de reorganização interna, com reestruturação administrativa, a fim 
de melhorar as condições de trabalho dos promotores e procuradores, “porque as novas funções de 
nada adiantariam se não houvesse possibilidades de exercê-las a contento”. Assim, as promotorias 
de justiça passaram a contar com prédio próprio, para firmar a sua identidade e bem atender à 
sociedade. O próximo passo foi o desenvolvimento do Planejamento Estratégico da Instituição, 
projetando-a até 2022, a fim de atuar com metas claras e bem definidas na realização de ações que 
efetivamente impactem a sociedade, dentro dos limites orçamentários existentes. 

Destacou que manteve a proximidade com Parlamento Gaúcho para a aprovação de projetos 
de lei de interesse da Instituição e de seus membros. Sua atuação mais importante, segundo ele, foi a 
implementação do subsídio como forma de remuneração aos promotores e procuradores, conforme 
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igualmente determinado pela Constituição Federal, pois o RS era o único estado da federação que 
ainda não o havia implementado, o que feria a unidade nacional institucional.

Na seara social, destacou que a atuação é cotidiana, referindo que o atendimento ao público já 
faz com que a Instituição seja conhecida da sociedade. Trata-se, segundo ele, de um trabalho tanto da 
Administração como do Promotor de Justiça, que está na linha de frente da atuação na comunidade. 
Ainda, esclareceu que a Prestação de Contas anual ao Parlamento Gaúcho também é uma forma de 
divulgação das atividades ministeriais, assim como as Semanas do Ministério Público, eventos que 
ocorrem em parceria com universidades por todo o estado. E conclui dizendo que “a melhor forma 
de divulgação do Ministério Público é o seu próprio trabalho, como indutor de políticas públicas e de 
transformação social”, resumindo a importância da Instituição para a sociedade.

O respondente 3 ingressou no Ministério Público Gaúcho em 1989 e afirmou ter se sentido 
motivado a trabalhar diante das novas perspectivas. Segundo ele, a administração da época e a 
Corregedoria Geral do Ministério Público foram muito ágeis no sentido de implementar as mudanças, 
tanto que atuou na defesa dos direitos coletivos, em uma daquelas 46 promotorias citadas por Silva 
(2000). Assumiu como Procurador-Geral de Justiça mais recentemente, também por dois anos, e 
afirmou que “a atuação do Ministério Público do Rio Grande do Sul foi destacada!”.

4. Ações do Ministério Público Gaúcho que denotam a efetivação das normas 
ambientais constitucionalmente previstas

Passar de órgão interveniente para agente de mudança social fez com que o Ministério Público 
protagonizasse diversas ações nas mais diferentes áreas. Além disso, fez com que fossem incluídos no 
seu Planejamento Estratégico programas e projetos a serem desenvolvidos na busca da efetividade 
de impactos sociais, tanto na área da saúde, como da educação, segurança pública, social e de meio 
ambiente, este no eixo “Sustentabilidade” (RIO GRANDE DO SUL, 2018a).

Independentemente das ações individuais dos Promotores de Justiça por todo o território 
gaúcho, há Projetos Institucionais que foram definidos como de atuação geral. A título de exemplo, o 
RESSANEAR, que trata sobre licenciamento ambiental, sobre a recuperação de matas ciliares, entre 
outros (RIO GRANDE DO SUL, 2018b).

Compreendendo que o dano ambiental extrapola fronteiras, o Ministério Público Gaúcho 
entendeu imprescindível a atuação em redes ambientais, que foram criadas em 2008, abrangendo 
todas as bacias hidrográficas que compõem o mapa estadual (RIO GRANDE DO SUL, 2008a). Mais 
adiante, em 2016, com a edição do Provimento 45/2016, criou cinco Promotorias Regionais de 
Meio Ambiente, todas vinculadas às bacias hidrográficas dos rios Sinos, Gravataí, Caí, Ijuí e, por fim, 
Taquari-Antas (RIO GRANDE DO SUL, 2016).
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Figura 1 – Mapa das Redes Ambientais

Fonte: MPRS (2008a)

Neste, em especial, desenvolve-se o Programa de Recuperação Sustentável da Mata Ciliar 
do Rio Taquari, que abrange 15 municípios e pretende recuperar, ainda que minimamente, a mata 
ciliar desse corpo hídrico (BARROS, 2017). A ideia remonta aos anos de 2001 e 2002, quando duas 
iniciativas independentes, no município de Estrela, começaram a discutir uma forma de minimizar 
os efeitos das enchentes e de melhorar a qualidade da água do rio, classificado como “Classe 3”, pelo 
Comitê de Bacias Taquari-Antas, em razão do seu nível de poluição (RIO GRANDE DO SUL, 2012).

Ambas as iniciativas passaram a tramitar conjuntamente em 2006, quando o Ministério Público 
assumiu a implementação do então chamado Projeto Corredor Ecológico e chamou os municípios 
e os ribeirinhos para audiências públicas municipais. Nestas, ajustamentos de condutas para a 
recuperação da parcela mais degradada da margem foram propostos e assinados, comprometendo-
se os compromissários a isolar determinada área ou a adensá-la com mudas nativas, conforme 
Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) aprovado, numa metragem que variava de 10 
a 30 metros, conforme as características geobiofitológicas da propriedade (RIO GRANDE DO SUL, 
2008b).

Passados mais de 10 anos dos primeiros TACs, visíveis são os resultados alcançados naquelas 
áreas em que houve a efetiva implementação das medidas de proteção da mata ciliar. Consoante 
imagem de satélite, proveniente da plataforma Google Earth, verifica-se que a área de mata ciliar 
restou ampliada de forma satisfatória. Cita-se, como exemplo, área ribeirinha do município de 
Taquari que, em 2005, tinha cobertura de mata ciliar que media 27 metros (FIGURA 1) e, em 2018 
são 47 metros de área recuperada, com bosque bastante denso (FIGURA 2).
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Figura 2 – Mata ciliar em Taquari, 2005

Fonte: Google Maps (2005)

Figura 3 – Mata ciliar em Taquari, 2018.

Fonte: Google Maps (2018)

Mata ciliar recuperada significa que o solo está protegido, pois ela controla a erosão das 
margens, a fim de evitar assoreamento; minimiza os malefícios causados pelas enchentes; equilibra 
os ecossistemas aquáticos; mantém a quantidade e a qualidade das águas; e filtra eventuais resíduos 
químicos (MANDER; HAYAKAWA; KUUSEMETS, 2005; PRIMO; VAZ, 2006; BREN, 1993; BARRELLA 
et al, 2000; FARIA; MARQUES, 1999). Ainda, forma um verdadeiro corredor de biodiversidade 
(RICKLEFS, 2013), que beneficia tanto o tráfego da vida silvestre, como a dispersão de sementes.

Esse projeto, em 2016, passou a se chamar Programa de Recuperação Sustentável da Mata 
Ciliar do Rio Taquari (PRSMCRT) e tem como objetivo, além da recuperação da zona ripária e da 
melhoria da qualidade da água do rio, propriamente dita, a manutenção dos ribeirinhos nas suas 
propriedades, sejam elas rurais ou urbanas. Para tanto, foi preciso mitigar a interpretação da lei 
ambiental vigente à época, que previa que a Área de Preservação Permanente chegava a 50m e, em 
alguns pontos específicos, a 100m (BARROS, 2017). Caso o Código Florestal fosse aplicado, muitas 
famílias que possuem pequenas propriedades rurais e produzem para subsistência (UNIVATES, 
2011) teriam de abandonar suas casas e iriam, certamente, engrossar os bolsões de pobreza das 
cidades grandes, pois não teriam renda suficiente para sobreviver (BARROS, 2017).

Com a implementação do PRSMCRT, as regras da APP permanecem válidas e vigentes, mas a 
área de mata ciliar a ser recuperada é analisada de acordo com a curvatura do rio e a composição do 
talude da propriedade (BARROS, 2017), que tem por característica regional ser pequena (UNIVATES, 
2011). Essa proposta técnica foi apresentada pela Universidade do Vale do Taquari - Univates, 
parceira do Ministério Público, juntamente com outros órgãos como a EMATER, o Sindicato dos 
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Trabalhadores Rurais (STR) e a Associação dos Engenheiros Agrônomos (ASEAT) (RIO GRANDE DO 
SUL, 2008b).

Uma vez esclarecido o ribeirinho e assinado o Termo de Ajustamento de Conduta, poderia 
ele permanecer na sua propriedade, produzindo a sua cultura tradicional e obtendo renda para o 
seu sustento. Ademais, pode a área recuperada ser utilizada economicamente, desde que seja feito o 
devido plano de manejo, já que se trata de área que integra o Bioma Mata Atlântica (BRASIL, 2006) e, 
por consequência, a Reserva da Biosfera de mesmo nome, assim declarada pela UNESCO.

Atualmente, o PRSMCRT teve retomadas as suas ações, com a realização de diversas audiências 
públicas com ribeirinhos, reuniões com equipes técnicas, com gestores dos 15 municípios e com o 
manejo dos expedientes administrativos anteriormente instaurados. Mesmo com o advento da lei nº 
12.651/2012, que trata sobre a Proteção à Vegetação Nativa e que revogou expressamente o antigo 
Código Florestal, entende-se que os critérios técnicos estão vigentes por serem mais protetivos ao 
meio ambiente do que o disposto no artigo 61-A3, que reconhece a situação consolidada e anistia os 
proprietários pelos danos anteriormente causados ao meio ambiente.

5. Conclusão
O Ministério Público brasileiro, e por consequência o gaúcho, passou por profundas 

transformações que culminaram com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e Estadual de 
1989. De auxiliar do Poder Executivo, passou a defender o regime democrático de direito, os direitos 
sociais e os individuais indisponíveis de forma independente e imparcial, equivalendo-se a um Poder 
do Estado, mas sem ser um deles.

Após a readequação da estrutura administrativa do MP gaúcho, que passou pela criação dos 
Centros de Apoio Operacional em diferentes áreas, a saída dos gabinetes dos Fóruns e a instalação 
em prédios próprios para melhor atender a sociedade, aprovação de leis de interesse institucional 
junto ao Parlamento Gaúcho e o Planejamento Estratégico, dentre outras ações, pode-se concluir 
que hodiernamente a atuação dos promotores e procuradores está pautada pelo que determina a 
Constituição Federal de 1988, que completa 30 anos de existência. De Instituição, vinculada ao Poder 
Executivo, passou a ser independente e com atuação em praticamente todos os segmentos sociais de 
forma a efetivar os direitos trazidos pela Carta Cidadã. E não é diferente na seara ambiental. 

O PRSMCRT demonstra que é possível efetivar-se o comando constitucional contido no artigo 
225, ainda que para a efetiva implementação tenha sido necessário mitigar a interpretação dos 
dispositivos do antigo Código Florestal em razão das características regionais. A interpretação do 

3 Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades 
agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008.
§ 1º Para os imóveis rurais com área de até 1 (um) módulo fiscal que possuam áreas consolidadas em Áreas de 
Preservação Permanente ao longo de cursos d’água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas 
marginais em 5 (cinco) metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso 
d´água.
§ 2º Para os imóveis rurais com área superior a 1 (um) módulo fiscal e de até 2 (dois) módulos fiscais que possuam 
áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d’água naturais, será obrigatória 
a recomposição das respectivas faixas marginais em 8 (oito) metros, contados da borda da calha do leito regular, 
independentemente da largura do curso d´água.
§ 3º Para os imóveis rurais com área superior a 2 (dois) módulos fiscais e de até 4 (quatro) módulos fiscais que 
possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d’água naturais, será obrigatória 
a recomposição das respectivas faixas marginais em 15 (quinze) metros, contados da borda da calha do leito regular, 
independentemente da largura do curso d’água.
§ 4º Para os imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas 
de Preservação Permanente ao longo de cursos d’água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas 
faixas marginais: [...]. 
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Princípio da Sustentabilidade permite que o ribeirinho permaneça na sua propriedade e que ela seja 
produtiva, de forma a garantir o seu sustento e de sua família, ao mesmo tempo em que recupera 
parte da mata ciliar e permite um ganho na qualidade ambiental em geral.
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Anexo

Procuradores-Gerais de Justiça do Rio Grande do Sul de 1988 até 2018, conforme 
página do Memorial do MPRS:

1987/1989 - José Sanfelice Neto

1989/1991 - Paulo Olímpio Gomes de Souza

1991/1993 - Francisco de Assis Cardoso Luçardo

1993/1997 - Voltaire de Lima Moraes 

1997/1999 - Sérgio Gilberto Porto

1999/2003 - Cláudio Barros Silva

2003/2007 - Roberto Bandeira Pereira

2007/2009 - Mauro Henrique Renner
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2009/2011 - Simone Mariano da Rocha

2011/2015 - Eduardo de Lima Veiga

2015/2017 - Marcelo Lemos Dornelles

2017/2019 - Fabiano Dallazen
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ENTRE AS PLURALIDADES DO MOVIMENTO E O POTENCIAL DE 
AÇÃO: NÓS E OS MEIOS

Rodrigo Müller Marques1

Jane Márcia Mazzarino2

Se quisermos ser capazes de julgar com largueza
precisamos tornar-nos capazes de enxergar com largueza

Clifford Geertz

1. Introdução
Nós, que temos ideias tão modernas, seríamos os mesmos homens que viveram nas cavernas? 

Se pensarmos a partir da cultura, certamente não (biologicamente isso também se mostra errôneo). 
Muito nos separa daqueles “homens primatas”: selvas de pedras (concrete jungle), armas químicas 
e poemas, filmes de guerra e canções de amor, fardas (fardos), Estado, cultura, cidadania etc.3 Vale 
dizer que mesmo com todas as diferenças existentes entre os povos (presentes e pretéritos), ainda 
sim somos humanos, habitantes da terra e construtores de cultura.

Como construtores e consumidores do mundo, homens e mulheres participam em arenas 
simbólicas e materiais que compõem a complexidade da vida. Viver pressupõe participar, trocar com 
o ambiente, intervir, atuar sobre o mundo. Processos participativos podem nos levar a cidadania 
que inicialmente se dava principalmente via instituições estatais, mas que contemporaneamente, 
envolvida pelas redes, traz diversas possibilidades de ser cidadão, já que hoje o mundo é grande 
porque a terra está “pequena”4.

O encurtamento de distâncias, a facilitação do acesso e a alta velocidade da informação criam 
novas sociabilidades, mediadas diretamente pelas TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação). 
Pode-se participar do mundo através de virtualidades, construir personagens e também a si próprio 
pelas diversas influencias que chegam em diferentes dispositivos e linguagens. A comunicação está 
cada vez mais veloz e múltipla. 

As TICs podem auxiliar nas relações de engajamento (ou não) em pautas ambientais, que 
podemos conhecer, acessar e experimentar nos mais diferentes pontos do globo. O ambiente natural/
social no qual habitamos possuí suas diversas significações, dependendo do autor que o interpreta e 
dele faz uso e das tecnologias envolvidas em sua interpretação do meio. Valores simbólicos e materiais 
misturam-se. Habitamos ecossistemas mais ou menos “antropotransformados” que interpenetram-
se e retroalimentam-se. Em suma, a Terra, planeta que habitamos, também nos habita.

O presente artigo tem por objetivo tecer relações entre cultura, identidade, tecnologias de 
mídia, educomunicação, cidadania, ambiente e educação ambiental. A metodologia utilizada neste 
artigo é a revisão bibliográfica reflexiva, a qual compreende os textos abordados na disciplina de 
Cultura, Cidadania e Ambiente, do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento da 
Universidade do Vale do Taquari e de outros pensadores e textos que perpassaram a formação do 
autor até essa escrita. 

1 Universidade do Vale do Taquari - Univates.
2 Universidade do Vale do Taquari – Univates.
3 Utiliza-se como base músicas das bandas “Engenheiros do Hawaii” (Freud Flinkstone, Armas químicas e poemas e 

Filmes de Guerra e Canções de Amor) e “Titãs” (Homem Primata e Fardado).
4 Baseio-me em Lenine (A rede) e Gilberto Gil (Parabolicamará).
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2. Interligando pontos: a teia plural da vida
As pessoas adquirem experiência enquanto agem e depois, abstraem-nas em códigos que 

são socialmente herdados de comportamento histórico apreendido. Esse código não é uma camisa 
de força, vale dizer. Nós, humanos, não somos nem sofisticados computadores, nem macacos 
extremamente engenhosos, tampouco feitos à imagem e semelhança de um deus cristão (MINTZ, 
2010). Assim, podemos colocar a experiência com um papel fundamental na construção do ser.

Experienciar é um dos modos como aprendemos com o mundo. Segundo Larrosa (2002), a 
experiência é aquilo “nos passa”, acontece e nos “toca”. Nos expomos ao mundo e participamos dele 
(com outros seres e com o ambiente), assim, a experiência se dá na relação, no encontro, como algo que 
se experimenta num espaço indeterminado e fluido, onde o experimentador (sujeito da experiência) 
põe-se a prova. Dessa forma, a experiência é vivência que significa, aberta a transformação, paixão 
pela qual o sujeito é atravessado no seu experienciar.

Cultura seria então experiência? Não se trata de restringir de tal modo o conceito, mas de 
conceber que experienciar o mundo faz parte do construir cultura, que está no passado, no presente 
e no agir para o futuro. Essa concepção traz os três tempos históricos que Rüsen (2001) afirma serem 
os compositores da consciência histórica. Nenhum conceito se cria no vazio, e, para “encorpar” o 
conceito de cultura neste ensaio, é preciso usar a experiência adquirida no passado para pensar o 
seu presente conceitual e as possíveis aplicações futuras.

Durante os últimos séculos, a cultura vem sendo conceitualizada de diferentes formas e, 
ainda sim, tal conceito permanece opaco e complexo, recheado de diversas (re)interpretações. Se 
traçarmos uma breve “história do conceito de cultura”, é possível observar que ela já foi entendida 
como o todo relacional (1848), complexo (anos 1870), cujas partes não podem ser modificadas sem 
afetar as outras partes (1914), mediado por formas simbólicas potentes e poderosas (anos 1930), 
cujas multiplicidades e cujo caráter performativamente negociado e dividido em classes sociais (anos 
1960) são transformados por posições alternativas, formas organizacionais e pelo alavancamento 
de sistemas simbólicos (anos 1980), assim como pelas novas e emergentes tecnociências, meios de 
comunicação e relações biotécnicas (FISCHER, 2011; MINTZ, 2010). 

Para Mintz (2010) a cultura é comportamento mediado por símbolos. Clifford Geertz (2008) 
coloca a cultura como pública (pois seu significado também o é), contextual e tecida pela teia de 
significados que o humano mesmo teceu, assim como suas intepretações. Segundo o autor, quando 
escrevo sobre cultura, escrevo a partir de um passado, mas também em vias do presente e do futuro. 
O movimento é o que faz fluir essa cultura feita pelo contexto e seus significados. Já Fischer (2011) 
afirma que a cultura é variável, relacional, tecida, aberta, transcendente do consciente individual e 
contemporaneamente mediada pelos meios de comunicação e por relações biotécnicas fortemente 
influenciadas pela mercantilização da vida.

Como pode-se notar, é difícil conceitualizar com precisão o que é cultura, e talvez aí resida a 
sua beleza e sua potência (GEERTZ, 2008; FISCHER, 2011). Variações de um mesmo tema/conceito 
que, por ser plural, nos possibilita experienciar sua diversidade na escrita, incorporando-se cada vez 
mais movimento a um conceito que nunca esteve (e nem é) estanque.

Há vários traços formativos da cultura e, dentre eles, gostaria de destacar o fato de ela 
poder ser pensada como uma malha, uma rede que interliga o eu (subjetivo e racional), o ambiente 
(lugar que habitamos e que nos habita), o social (aqueles com quem habitamos)5 e os modos como 
atuamos nessas instâncias e nas diferentes circunstâncias da vida, sempre levando em conta nossa 
historicidade e nossa experiência de ação e interpretação do mundo. Essa proposta não é sumária, 
tampouco busca totalidade, mas, sim, alcançar certa complexidade de recorte para o objetivo 

5 Tríade pensada por Guatarri (1990) em sua proposta de uma Ecosofia, a qual inspira grande parte deste ensaio.
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proposto neste artigo. Trata-se então de almejar a interligação de fluxos constantes de informação 
e vivência imanente no que Capra (2006) chama de “Teia da Vida”, ou seja, aqueles que habitam o 
mundo.

Os diferentes agentes (eu, nós, o ambiente) são separações feitas conceitualmente, mas, como 
nos coloca Ingold (2011), tal distinção não é natural, mas sim criada para fins científicos, pois a vida 
pulsa em todos os integrantes da teia. Partindo de tal premissa, o mundo social não se divide em um 
“nós” com o qual podemos ser empáticos e um “eles” enigmático (GEERTZ, 2008). Uma pergunta 
paira no ar: por que insistimos em tentar separar a sociedade (e sua cultura) da natureza?

Segundo Geertz (2008), o que conseguimos interpretar com o alcance da nossa mente é 
aquilo que define o espaço intelectual, afetivo e moral em que vivemos. O ambiente possui clara 
influência nesse espaço. Nós somos seres compositores de fluxos e compostos por eles. Chegou 
a hora de liberar nossa obsessão com um “primitivismo” semi-imaginado, que se liga a um modo 
de isolamento cultural, que entende a cultura como uma coerência, monolítica, consistente 
internamente e harmoniosa (MINTZ, 2010), pois nós e os outros a (re)construímos constantemente 
no movimento/fluxo da vida. Assim, podemos pensar a cultura como a ligação entre aquilo que é e 
o que se transforma, concretiza-se no transitar e ali também torna-se imaterial. É uma opacidade 
conceitual aplicada ao habitar humano.

Quando pensamos no habitar, estamos falando em iniciar um movimento ao longo de um 
caminho de vida, que nunca é tecido sozinho. É durante o caminhar que habilidades são desenvolvidas, 
observações são feitas, entendimentos são compostos e a vida é, por fim, vivida. Habitar é deixar 
crescer, fecundar e transformar-se no movimento. A cultura é construída então na complexidade do 
ambiente habitado por nós, sapiens sapiens, e a vida é movimento de abertura, num contínuo devir, 
num vir a ser que só será no movimento (INGOLD, 2011).

A malha de experiências materiais/imateriais presentes nos devires e no movimento da vida 
interligam-se e formam redes de relações constitutivas do humano com o mundo (INGOLD, 2011). 
Esse caráter inter-relacional de múltiplas vias caminha junto com a concepção de que olhar as 
dimensões simbólicas da “[...] arte, religião, ideologia, ciência, lei, moralidade, senso comum - não 
é afastar-se dos dilemas existenciais da vida em favor de algum domínio empírico de formas não-
emocionalizadas; é mergulhar no meio delas” (GEERTZ, 2008, p. 40).

3. Tecendo a malha: identidades e contemporaneidades
Durante séculos, a ciência moderna, com seu genoma racional e dualista, separou homem e 

natureza, objeto e observador, razão e emoção, criando espaço para determinismos totalitários e 
mutilantes. O etnocentrismo e sua visão do outro colocando o eu como central da relação e criando 
uma rede “homogênea”, na qual a ordem certeira egoística impera e o movimento segue, ou na 
direção que desejo ou então está inevitavelmente errado, coloca em xeque a possibilidade de um 
conviver múltiplo, característica marcante de nossa contemporaneidade (GEERTZ, 2008).

Misturar culturas não é um problema, inclusive, exercitar tal processo ajuda a oxigená-las, 
para que não morram de inanição. Os nacionalismos representam muito mais um risco do que as 
culturas pós-modernas e mutantes. O que dizemos, pensamos e compreendemos não está preso aos 
limites de meu país, minha sociedade ou minha classe. O mundo pós-moderno coloca sensibilidades 
em choque num contato “inescapável”. Cada vez mais, dentro das próprias sociedades as diferenças 
começam a surgir. O poli está em voga. As fronteiras entre nós e “eles” estão tênues e o múltiplo 
coexiste (GEERTZ, 2008; 2001). É assim um habitar inevitavelmente diverso.

Nossas sociedades são sociedades de mudança, que encaram constantes descentramentos ou 
deslocamentos ocasionados por forças internas e externas, sendo atravessadas por diferentes visões 
e antagonismos, articulando diversos elementos e identidades dentro de si. Vale dizer que essa 
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articulação é sempre parcial e está sujeita a circunstâncias, pois a estrutura da identidade permanece 
aberta (HALL, 2006). Assim, a cultura fluida e plurifocal influencia na identidade que por sua vez 
engendra processos constantes de retroalimentação cultural.

Ao se traçar uma genealogia do conceito de identidade, segundo Hall (2006), pode-se observar 
o emergir de três tipos de sujeitos: o do iluminismo, o sociológico e o pós-moderno. O sujeito do 
iluminismo era um indivíduo centrado, unificado, dotado de razão e consciência de ação. O centro 
consistia no núcleo interior, que nascia e se desenvolvia com ele. A concepção era individualista, tanto 
do sujeito, quanto de sua identidade. No sujeito sociológico, o núcleo interior não era autônomo e 
autossuficiente, mas formava-se na relação com outras pessoas importantes para ele que mediavam 
valores, sentidos e símbolos culturais dos mundos que habitava. A identidade “costura” o sujeito à 
estrutura. Já o caso pós-moderno traz novidades, pois nós (esses sujeitos) não temos uma identidade 
fixa, essencial ou permanente. Ela é uma celebração móvel, formada pelas relações que tecemos e 
pelo que somos, identificando-se diferentes identidades em diferentes momentos. 

Segundo Agier (2001), é no momento de edificação e justificação da identidade a ser construída 
que se elaboram os conteúdos dos enunciados ou declarações identitárias, que ao serem declarados, 
não param de receber uma pluralidade de informações. A complexidade crescente das realidades 
locais torna necessária a abordagem situacional das culturas e das identidades. A mundialização 
coloca as fronteiras territoriais locais e a relação entre lugares e identidades em questão: “[...] 
Híbrida ou mestiça, como se diz agora, a cultura encontra-se assim mais dominada do que nunca pela 
problemática da identidade [...]” (AGIER, 2001, p. 7).

O mundo plural traz retornos a si, a antigos panoramas identitários que poderiam estar 
“adormecidos”. Mesmo em movimentos que se inflam e buscam impor pautas através de seus 
empreendimentos identitários, o que se vê são mestiçagens, misturas e pluralidade de pautas e 
engajamentos. No jogo entre o passado e o futuro, o presente se coloca como um misto de ambos 
(AGIER, 2001; ARENDT, 1979).

Traçando uma paralela conceitual, o caminho que vai da cultura a identidade é social, 
complexo e contextual. As identidades tendem a perder referências locais e aproximarem-se da 
criatividade cultural. A identidade cultural tornou-se comum nas formas de mobilização popular e 
no fazer político que luta por espaços e leis institucionais, porém, suas versões extremas, que podem 
ser caracterizadas como etnonacionalistas ou guerreiras, demonstram problemáticas complexas 
(AGIER, 2001), o que nos lembra do problema da visão etnocêntrica determinística.

A identidade de um momento pode ser esquecida na alteração do contexto, mas a cultura do 
lugar onde isso ocorre atualmente, esta será transformada e trabalhada profundamente. Mesmo 
localizado, o trabalho cultural já não é mais exatamente local, assim como a identidade também não 
pertence a essa esfera e tal fator é cada vez mais influenciado pelas tecnologias de mídia, que mediam 
grande parte das nossas relações (AGIER, 2001; FISCHER, 2011). É no movimento experimentado 
com o meio e as tecnologias que o compõe que habitamos culturalmente os espaços de vida, 
montamos nossas identidades e podemos atuar para transformar realidades.

4. Consumo, mídia e cidadania: possibilidades de ação
Segundo Sibilia (2012), as distâncias comunicativas veem-se encurtadas e a informação 

advém de diversos polos, linguagens e meios. Toda essa pluralidade traz novas éticas multiculturais, 
que surgem dentro de redes transnacionais e globais, num contexto onde as tecnociências gozam de 
apreço e poder (FISCHER, 2011). Ou seja, estamos mergulhados no que Castells (2009) chama de 
sociedade em rede, conectada e interligada, com a cultura tendo uma tendência tecnocientífica. 

Na sociedade midiatizada e informatizada (CASTELLS, 2006; MORAES, 2006), ter acesso 
e mesmo consumir informação é importante no poder ser cidadão. Embora o consumo de bens e 
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serviços (até mesmo de informação) tenha sido interpretado de maneira negativa nas últimas 
décadas, poder consumir e ter acesso a bens e serviços também abre possibilidades novas de atuação 
(DOUGLAS, 2007; MILLER, 2007). A humanidade não é separável de sua materialidade, tampouco a 
cidadania é independente dela para acontecer.

Consumir em excesso traz implicações sérias, obviamente, mas ter acesso a certos bens 
é elementar para poder participar. No consumo, as pessoas já possuem certo controle sobre o 
que querem/desejam fazer, colocando-o como uma característica importante na formatação de 
identidades, inclusive, muitos grupos sociais são criados através de relações de consumo (hippies, 
motoqueiros, ambientalistas etc.). A crítica negativa do consumo ignora muitas vezes relações 
profícuas que podem ser criadas se entendermos certos consumos como pontos de ligação entre 
pessoas e populações distantes, inclusive, podendo atuar na contracultura, pois o papel do objeto é 
importante na estruturação das relações sociais (MILLER, 2007).

Segundo Canclini (1999), o poder de consumo começa a engajar mais as pessoas no processo 
cidadão do que necessariamente partidos políticos e instituições democráticas. A globalização pode 
estar nos deixando longe demais dos processos decisórios institucionais e, por isso, o consumo 
pode ocasionar a possibilidade de contato. Os objetos não têm mais fidelidade com os territórios 
originários e a cultura coloca-se como um processo de montagem multinacional, com articulações 
flexíveis de partes, uma colagem de traços que qualquer cidadão, seja qual for o pais, a ideologia ou a 
religião, pode ler. Dessa forma, o consumo pode estar engajando e abrindo espaços para participação 
cidadã.

Canclini (1999) afirma que ser cidadão não diz respeito apenas a ter direitos reconhecidos 
pelos aparelhos estatais para os que nasceram em um determinado território, mas também com as 
práticas sociais e culturais que dão sentido e sentimentos de pertencimento, fazendo com que se 
diferenciem os que possuem uma mesma língua, formas semelhantes de organização e de satisfação 
das necessidades. O autor trabalha a cidadania em relação com o consumo e como estratégia política. 
Escreve ainda que há diversas cidadanias: cidadania cultural, racial, de gênero, ecológica, ou seja, 
culturas, identidades e também, cidadanias plurais. Repensar a cidadania como estratégia política 
serve para abranger práticas emergentes não fixadas pela ordem jurídica e para procurar novas 
formas de legitimidade para as práticas subjetivadas de renovação da sociedade dentro do aparato 
estatal de forma duradoura. 

As decisões econômicas e políticas são, muitas vezes, tomadas em função das seduções 
imediatistas do consumo: “[...] o livre comércio sem memória de seus erros, a importação afobada 
dos últimos modelos que nos faz cair, uma e outra vez, como se cada uma fosse a primeira, no 
endividamento e na crise da balança de pagamentos” (CANCLINI, 1999, p. 42). Observa-se que 
o mercado se apropriou da política submetendo-a ao comércio, à publicidade, ao espetáculo e 
à corrupção, utilizando muitas vezes as mídias e a informação a seu favor. Mas essa é a única 
possibilidade comunicativa? Seria essa a única “função” do aparato comunicacional disponível?

5. De espectador a ator: o potencial educomunicativo
Segundo o caminho traçado até aqui, o espetáculo está posto, mas, então, como apropriar-

se dele e ser um dos atores principais? Uma das propostas ainda a ser desenvolvida mais a fundo 
é a educomunicação, que trabalha na interface entre educação e comunicação, caracterizando-
se como um campo de intervenção social (BRASIL, 2005; SOARES, 2011). Dentro deste panorama 
cultural permeado por tecnologias de comunicação e informação, a educomunicação e seu caráter 
intervencionista tem muito a oferecer, pois, como diria Paulo Freire (2015; 2005), não se trata de 
aceitar o mundo como dado e acabado, mas sim de transformar esse mundo através da atuação 
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crítica e autônoma do sujeito. Nada bancário, nada autoprogramado e nada teleguiado, mas sim um 
atuar construindo um novo mundo a partir do diálogo, da participação ativa e da criticidade cidadã.

A multiplicidade de dispositivos e plataformas complexificam as leituras do e no mundo, 
pois as interações nesses espaços novos criados pelas tecnologias de mídia possibilitam a produção 
e o compartilhamento de informação, tornando a rede um lugar de possível engajamento e “fala” 
cidadã. Nesse sentido, a educomunicação fornece oportunidades, espaços e processos colaborativos, 
compartilhados e participativos ao trabalhar a comunicação como ação educativa, e vice-versa 
(FLUSSER, 2007; SOARES, 2011).

O campo educomunicativo realiza-se na prática intervencionista, transversal, interdisciplinar, 
participativa, dialógica e democrática. Os diálogos de saberes são amplos e há espaço para o múltiplo, o 
diverso e inclusive o contraditório. Não há indivíduos ou saberes que se sobrepõem hierarquicamente 
a outros, pois o que se busca com a educomunicação é a criação de fluxos comunicativos férteis, onde 
os sujeitos falem, escutem e formem-se uns com os outros, ou seja, podemos dizer que almejam-se 
ecossistemas comunicativos vivos e equilibrados, recheados de encontro, diálogo, trocas e debates 
(APARICI, 2014; CASTILLO, 2014; SOARES, 2014; FREIRE, 2015).

É por meio de estratégias educomunicativas que podemos exercitar a cidadania através de um 
mundo conhecido, mas em transformação, devidamente criticado e em aberto para ação consciente 
de atores sociais (BACCEGA, 2014; SOARES, 2014). A ação transformadora pode ocorrer através das 
redes de movimento, das possíveis ligações múltiplas, das vozes diversas e das linguagens (escritas, 
textuais, audiovisuais, etc.) que as tecnologias de mídia mediadas pelas educomunicação oferecem. 
Mas afinal, como atuar de maneira educomunicativa?

A educomunicação pode atuar em seis dimensões: a) Expressão comunicativa: usos das 
tecnologias sociais, de mídia e das artes; b) Educação para a comunicação: esforços sistemáticos de 
educadores para a leitura crítica das mensagens veiculadas pelas tecnologias de mídia; c) Mediação 
tecnológica em espaços educativos: colocar as tecnologias de mídia à disposição dos agentes 
educativos atuantes em espaços formais; d) Pedagogia da comunicação: perpassa todo o espaço 
escolar e pode atuar através de projetos, explorações e usos das tecnologias de mídia; e) Gestão da 
comunicação em espaços educativos: implantação sistemática dos recursos comunicativos e das 
atividades humanas em ações que envolvam as tecnologias no ensino; f) Reflexão epistemológica: 
avaliação e reflexão epistemológica sobre o campo da educomunicação (BRASIL, 2005; SOARES, 
2011).

Além das seis dimensões, existem oito princípios educomunicativos: a) compromisso com o 
diálogo permanente e continuado; b) compromisso com a interatividade e produção de conteúdos; 
c) transversalidade (valoriza-se saberes interdisciplinares); d) compromisso com o diálogos de 
saberes; e) compromisso com a proteção e valorização do conhecimento tradicional e popular; f) 
compromisso com a democratização da comunicação; g) compromisso com o direito à comunicação; 
h) compromisso com o respeito à individualidade e diversidade humana (BRASIL, 2005). 

O que se propõe é que cada “cidadania cancliniana” aproprie-se e faça sua devida “antropofagia” 
(BARCELOS, 2013) educomunicativa. Receitas prontas tendem a não dar conta da pluralidade de 
nossos tempos, pois a tendência de elementos disponíveis encontra-se em constante mudança, sendo 
necessário então imaginação, arte, sabedoria, risco e inquietude para usar a educomunicação (em 
espaços formais e não formais de ensino e aprendizagem), a rede e a multiplicidade para transformar 
a realidade posta. 

A apropriação das novas tecnologias pode levar a um habitar cultural das TICs que coloca nossa 
multidiversidade em pauta, engendrando as diferentes cidadanias por meio do consumo consciente 
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da mídia e de suas mensagens, apropriando-se da informação e dos meios para produzir seu próprio 
espaço de fala. Trata-se de invadir a peça arquitetada pelas elites e colocar a miscigenação no palco.

Há palcos diferentes em plataformas diversas, e um desses é o audiovisual, peça que lida com 
a audição, a visão e a imaginação, misturando realidade e ficção, corte e recorte do mundo para expor 
por meio de gestos e sons o que apenas palavras não são capazes de dizer. Segundo Canclini (1999), 
os audiovisuais colocam-se como meio de comunicação potencializador para o exercício da cidadania 
e do desenvolvimento do público, pois desiludidos com os espaços estatais, suas instituições e suas 
burocracias, o público recorre à televisão para buscar serviços, justiça, reparações ou mesmo simples 
atenção. Acrescenta-se que a internet e suas plataformas de vídeo abrem cada vez mais espaço para 
tal participação, pois não é raro encontrar, em qualquer rede social, críticas sobre administrações 
públicas, denúncias e desabafos sobre problemas pessoais e sociais.

A pluralidade é o quadro contemporâneo (quando não o foi?), mas há uma temática que nos 
desafia a uma cidadania que pode e deve atuar localmente e que ao mesmo tempo é global (em 
entendimento e em atuação): a questão ambiental. Essa problemática trouxe à tona a ação humana 
relacionada à natureza, que consiste em nossa relação de ser e estar no mundo. Nesse contexto, a 
interdisciplinaridade entra em jogo, e as imbricações entre direitos e práticas ambientais e suas 
correlações acabam por promover jogos de poder e de significações também diversas (ECKERT, 
2004).

A partir do exposto, é necessário ampliar os leques de atuação e de compreensão. A cegueira 
disciplinar científica e a superficialidade com a qual muitos assuntos são tratados geram um 
entendimento distorcido do que vem a ser humano e o que pode ser ambiente. Nossa relação com 
o meio é intrínseca e indissociável. É preciso desvendar os jogos de interesse, poder e tensão, como 
sugere Eckert (2004), se quisermos vislumbrar relações mais equilibradas entre humanos e o meio, 
pois por mais que pareça repetitivo, o capital influencia diretamente no entendimento de ambos e a 
informação teleguiada pelo capital massifica visões utilitaristas do que é natural. Há uma cultura em 
cheque!

6. O meio ambiente: o tópico capaz de reunir o plural
O superaquecimento das engrenagens do sistema capitalista não diz respeito somente ao 

salário, ao emprego ou à desigualdade, há também a problemática ambiental. A preocupação com a 
escassez e os princípios econômicos mediando a interação do humano com o meio vem modificando 
os mais diferentes ecossistemas e causando problemas socioambientais graves, que cobram novos 
olhares e novas relações do humano com o meio (PORTO-GONÇALVES, 2012). 

A crise ambiental na qual vivemos tem sua especificidade por ser planetária e desconhecer 
fronteiras e tratados territoriais (assim como a cultura e a identidade). A racionalidade moderna, 
sua visão dualista e totalizadora nos distanciou da complexidade do mundo, inclusive influenciou 
na separação homem-natureza. A natureza é recurso e o homem seu dono. A natureza deve ser 
domesticada e o homem seu domesticador. É preciso desnaturalizar tais pensamentos e dualidades, 
complexificando o pensamento para poder observar o todo nas partes e as partes no todo e entender 
de maneira mais larga o que é necessário para a vida (SOFFIATTI, 2011; LEFF, 2006; MORIN, 2005). 

O modo como nos relacionamos com o meio está envolvido pela racionalidade econômica, 
que não leva em consideração a teia, mas somente um dos fios. É preciso almejar e buscar uma 
racionalidade ambiental, possível de ser exercitada no transcender do econômico, envolvendo o 
ambiental, o social, o subjetivo e outras esferas que possam emergir em seu modus operandi (LEFF, 
2006). Sabemos que precisamos de novos modos de agir, mas como transmutar racionalidades se as 
esferas institucionais e tradicionais que detém o poder estão “vigiadas pela economia”?
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Uma das possibilidades que emergem a partir dessa cultura do movimento, da possibilidade 
de engajamento identitário, da cidadania múltipla e das TICs é a educomunicação para a educação 
ambiental. A legislação brasileira já traz essa vinculação no documento: “Programa Nacional de 
Educomunicação Socioambiental”, publicado em 2005, o qual coloca a educomunicação como 
potência para a educação ambiental e para o desenvolvimento sustentável. Ou seja, institucionalmente 
está previsto sua exploração, mas vale dizer que muitos movimentos ambientalistas já fazem uso 
da educomunicação (talvez não diretamente ou até mesmo inconscientemente) ao expor pautas, 
compartilhar vozes e ainda abrir espaços de interação multifacetados.

A educação ambiental, que possui papel essencial para superação dos problemas 
socioambientais é transversal, interdisciplinar e trabalha no ínterim das problemáticas 
socioambientais. Ela ganha cada vez mais espaço como uma das possíveis alavancas para o alcance do 
desenvolvimento sustentável, para a superação dessas racionalidades mutilantes e univocais e para 
novos modos de ser, estar e habitar o mundo. Através dela, pode-se trabalhar tanto na materialidade 
quanto na subjetividade, no habitar do corpo terrestre, reconectando corpo e mente com o meio 
ambiente de modo que equilíbrios sejam encontrados e/ou restaurados (GODOY, 2007; CARVALHO, 
2012; LOUREIRO, 2002).

Ações educativas voltadas ao meio ambiente podem fazer uso das mídias, presentes no 
cotidiano e conhecidas por grande parte da população para expor, criar e transmutar espaços de 
domínio informacional em espaços de democracia informativa, compartilhada e fortalecedora dos 
processos de cidadania. Ora, se o movimento e o fluxo constante são características de nosso tempo, 
que aproveitemos e façamos nossos próprios movimentos na rede, deixando de assistir a banda 
passar para tornarmo-nos nós os principais compositores, cantores e instrumentistas desse coral 
que pode não ser sempre afinado, mas arrasta um bloco grande de preocupações, anseios e desejos 
comuns.

7. Considerações finais
As culturas, as identidades, as cidadanias, as tecnologias, meio ambiente e educação ambiental 

estão intrinsecamente interligadas na teia/rede da vida. O movimento é próprio do humano e também 
dessas categorias/conceitos. É no fluxo e na troca energética que a vida pulsa, movimenta-se e leva-
nos aos mais diferentes caminhos. O que se traçou neste ensaio/artigo é a busca por transitar através 
de conceitos e suas potências. Dos determinismos às tecnociências, das relações domesticadoras ao 
habitar equilibrado, do espectador ao ator, do ser levado pelo movimento ao criar o movimento. 

Não propõe-se nenhuma receita e também não há nenhum manual de instruções, mas se sabe 
que muitos movimentos ambientalistas, projetos de pesquisa6, associações, escolas e a sociedade 
civil não organizada institucionalmente estão experimentando as tecnologias de mídia em sua 
comunicação com o mundo. Essa comunicação parte de um entendimento múltiplo e de pautas 
diversas, mas que já demonstram a prática educomunicativa socioambiental.

Atuar em diferentes dimensões da educomunicação e fazer uso de seus princípios podem 
gerar engajamentos múltiplos, produzir histórias7 e abrir o leque de possibilidades de atuação 
cidadã. A temática ambiental afeta diretamente toda a humanidade e cobra esse tipo de cidadania 
alargada, que transcenda apenas o saber ler criticamente a mídia, mas que torne o cidadão em ator, 
transformador de realidades (local e global) afim de que consigamos um habitar mais equilibrado.

Parece válido sugerir que é preciso experienciar o movimento e movimentar-se de maneira 
consciente (sem esquecer da emoção) pelas diferenças de nosso tempo, que nos leva a um habitar 

6 Como é o caso do projeto CEAMI (Comunicação, Educação Ambiental e Intervenções), da Univates. 
7 Baseia-se no artigo de Mazzarino e Marques (2019): O audiovisual como produtor de histórias.
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conjunto, mas que encontra-se desequilibrado, pois o ambiente, assim como nós, não é um simples 
papel de parede ou pano de fundo. O ambiente é e está em nós. As tecnologias são e estão em nós. 
Nós somos e estamos no mundo. Já não é hora de unirmos tudo isso afim de fazer peças globais/
locais capazes de colocar todos esses elementos como atores principais? 
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GRUPO DE TRABALHO

2. Educação, Comunicação 
e Tecnologias
Educação a distância. Educação em contextos híbridos (digitais e analógicos). 
Tecnologias de comunicação nas práticas educativas. Games e gamificação 
em educação. Letramento digital. Educação para as mídias. Representação 
midiática das práticas educativas. Tecnologias digitais e gestão escolar. 
Práticas de comunicação na escola. 
Coordenadoras: Ma. Maria Elisabete Bersch e Dra. Tania Micheline Miorando
Debatedora: Dra. Eliane Schlemmer (Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
- Unisinos)
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INTERVENÇÕES COMUNITÁRIAS DE UNIVERSITÁRIOS COM 
AUDIOVISUAIS: ABORDAGENS AMBIENTAIS

Lilian Zanatta1

Jane Márcia Mazzarino2

Resumo: Tendo como desafio ampliar as relações da universidade com a comunidade, as disciplinas 
curriculares passaram a incluir atividades que propõem o protagonismo dos alunos em ações comunitárias. 
Na Oficina de Jornalismo em Comunidades, após um aprofundamento teórico sobre as diferentes formas 
de atuação do jornalista nas comunidades, os alunos foram convidados a realizar uma intervenção como 
mediadores na construção de processos informativos com a apropriação das tecnologias de mídia. Definiu-se 
a linguagem audiovisual e o tema ambiental para a ação de comunicação comunitária. Sortearam-se quatro 
temas ambientais: terra, água, fogo e ar. Cada equipe de alunos da disciplina poderia escolher um grupo 
comunitário onde realizaria a mediação. E cada grupo comunitário definiria a forma de abordagem do elemento 
no audiovisual. Problematiza-se como se dinamizaram as intervenções nos diferentes grupos sociais? Como se 
caracterizam as abordagens dadas aos temas ambientais? Que aproximações e distanciamentos apresentam 
os modos de fazer que emergiram? O objetivo do estudo é analisar dinâmicas, modos de fazer e abordagens 
dos temas pelos grupos comunitários no processo de produção de audiovisuais realizado por meio de 
intervenções sociais de alunos da disciplina de Oficina de Jornalismo em Comunidades, do curso de Jornalismo 
da Universidade do Vale do Taquari (Univates). Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, guiado pela 
pesquisa de cunho intervencionista e qualitativa, que envolveu 21 alunos de Jornalismo da Univates e quatro 
grupos sociais: professores de uma escola pública de Taquari, crianças atendidas por programas assistenciais 
no município de Lajeado, migrantes haitianos que vivem em Estrela e artistas de rua que atuavam nas sinaleiras 
de Lajeado. Compõem a análise dos dados os relatos produzidos pelos alunos durante as intervenções e 
os filmes produzidos pelos grupos sociais. Portanto, a pesquisa envolve estudo bibliográfico, de campo e 
documental. Como resultados produziram-se quatro audiovisuais por meio de metodologias colaborativas, 
que provocaram a apropriação das tecnologias de mídia por grupos sociais diversos: professores, crianças, 
artistas de rua e migrantes. Cada um demonstrou especificidades ao longo do fazer midiático, assim como os 
vídeos apresentaram perspectivas variadas sobre os quatro elementos. As crianças acolheram a dramatização 
na abordagem sobre o problema das águas contaminadas; os haitianos relataram a adaptação em terras 
brasileiras; os malabaristas refletiram sobre sua relação intrínseca com o ar na sua arte e no local de trabalho; 
e as professoras optaram por abordar a necessidade dos cuidados com o fogo em projeto escolar, que foi o 
tema do documentário.

Palavras-chave: Intervenção. Audiovisuais. Universitários. Comunidades.

1. Introdução
Considera-se relevante expandir os horizontes das instituições de educação para demandas 

que, geralmente, não são assimiladas como relevantes por não fazerem parte do cotidiano acadêmico. 
No caso das universidades, percebe-se que produzem impactos no desenvolvimento das regiões 
onde se inserem.

Diante disso, a Universidade do Vale do Taquari (Univates), de Lajeado, Rio Grande do Sul, 
oferece aos estudantes de graduação do curso de Jornalismo um meio de aprimorar-se em seus 
conhecimentos, interagindo com os saberes populares. A grade curricular do curso é contemplada 

1 Estudante de Graduação 3º semestre do Curso de Publicidade e Propaganda e bolsista de iniciação científica do 
projeto de pesquisa Comunicação, Educação Ambiental e Intervenções - CEAMI, na Universidade do Vale do Taquari 
(Univates).

2 Doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), professora permanente 
do Programa de Pós-Graduação Ambiente e Desenvolvimento (PPGAD) da Universidade do Vale do Taquari (Univates).
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com a Oficina de Jornalismo em Comunidades. A disciplina foca o protagonismo dos alunos em ações 
comunitárias que contemplam a perspectiva cidadã e serve, simultaneamente, como intermediação 
de uma relação entre a universidade e a comunidade. 

Provocam-se intervenções sociais em que os alunos atuam como mediadores na construção 
de processos colaborativos de apropriação das tecnologias de mídia. Tais mediações ocorrem após 
um aprofundamento teórico sobre diversos modos de atuação do jornalista nas comunidades, 
sobre como se desenvolvem as ações em um projeto de intervenção social e sobre metodologias 
participativas para envolver a comunidade local. 

Por entender a relevância de fortalecer o intercâmbio entre a comunidade e o âmbito 
acadêmico, a disciplina serve como uma forma de aprendizado fora de sala de aula. Os alunos são 
convidados a aplicarem seus conhecimentos teóricos de forma prática, desempenhando uma função 
de suporte e acolhida aos grupos sociais que aceitam fazer parte da proposta. Desta forma, se amplia 
a compreensão sobre a diversidade de áreas da profissão. Pode-se entender a proposta como um 
“processo educativo, cultural e científico, que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável 
e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e Sociedade (...)” (FÓRUM, 2013, p. 21). 
Além disso, trata-se de uma ação de extensão geradora de aprendizados em múltiplas circunstâncias 
sociais. 

Além do trabalho desenvolver competências e habilidades dos estudantes, sensibiliza-os 
para os saberes circulantes na comunidade, construindo vínculos outros, que talvez não teriam 
oportunidade sem a interferência da disciplina. Assim, ampliam-se as fronteiras da universidade, em 
ações orientadas para o desenvolvimento regional sustentável.

Considerando-se a conexão necessária entre universidades e comunidades locais, é essencial 
efetuar o acesso a aprendizagens para quem não o teria de outro modo. Esta relação de colaboração 
provoca a popularização do conhecimento e pode empoderar grupos sociais, a partir do momento 
em que cria algo sobre e a partir de si mesmos. Para Felipe Pena,

O jornalismo comunitário atende às demandas da cidadania e serve como instrumento 
de mobilização social. (...) Outra característica importante é o completo afastamento do 
ranço etnocêntrico. O jornalista de um veículo comunitário deve enxergar com os olhos da 
comunidade. Mesmo que já pertença a ela, deve fazer um esforço no sentido de verificar uma 
real apropriação dos processos de mediação pelo grupo. (PENA, 2005, p. 185-187)

Os estudantes envolvidos não são ainda jornalistas comunitários, mas ao longo da disciplina 
Oficina de Jornalismo em Comunidades, em 2017, vivenciaram com intensidade esta prática, com 
isso ampliando suas possibilidades de criação, a partir de uma linguagem escolhida. A experiência 
que se relata e analisa neste artigo refere-se a escolha da linguagem audiovisual para abordar temas 
ambientais. Considerou-se que um produto audiovisual, que pode ser disponibilizado no ambiente 
virtual, com livre acesso, pode pautar as conversas públicas sobre temas ambientais e estimular a 
participação popular, a busca por qualidade de vida e práticas de resistência.

Essa articulação (jornalismo x comunidade x audiovisual x tema ambiental) está em sintonia 
com os atuais debates da área jornalística, que destacam, de forma singular, a pertinência do debate 
ambiental. A prática acadêmica capacitou os alunos para a atuação profissional no jornalismo 
comunitário e ambiental, concomitantemente, sensibilizando e estimulado o interesse por estas 
áreas de atuação.

Os temas ambientais terra, água, fogo e ar foram definidos pela professora, intuitivamente, 
e sorteados entre quatro equipes formadas pelos estudantes, que definiriam junto a quais grupos 
sociais da comunidade fariam suas intervenções, sendo que os grupos receptores das atividades 
definiram o modo com que seu elemento natural seria abordado no audiovisual. Os grupos escolhidos 
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foram professores de uma escola pública de Taquari, crianças atendidas por programas assistenciais 
no município de Lajeado, migrantes haitianos que vivem em Estrela e artistas de rua que atuavam 
nas sinaleiras de Lajeado. 

Problematiza-se como se dinamizaram as intervenções nos diferentes grupos sociais. Como 
se caracterizam as abordagens dadas aos temas ambientais? Que aproximações e distanciamentos 
observam-se em relação aos modos de fazer que emergiram? 

O objetivo do estudo é analisar dinâmicas, modos de fazer e abordagens dos temas pelos 
grupos comunitários no processo de produção de audiovisuais realizado por meio de intervenções 
sociais de alunos da disciplina de Oficina de Jornalismo em Comunidades, do curso de Jornalismo da 
Universidade do Vale do Taquari. A atividade envolveu 21 alunos do curso e quatro grupos sociais. 

Os relatos da experiência e a análise dos quatro audiovisuais produzidos são a base de dados 
deste artigo que, metodologicamente, caracteriza-se como um estudo exploratório e descritivo, 
guiado pela pesquisa de cunho intervencionista e qualitativa, baseada em estudo bibliográfico, de 
campo e documental. 

2. A dinâmicas das intervenções com os grupos sociais
Ao se pensar sobre as práticas de jornalismo comunitário, entende-se que efetivam formas 

de afirmar o poder da comunidade, possibilitando que esta narre os acontecimentos por si mesma, 
abordando os assuntos que considera relevantes. O estudante ou jornalista comunitário que atua 
junto a um grupo social ajuda nisso, criando relações, desenvolvendo processos de aprendizagem 
social e, assim, media a comunicação das demandas da comunidade.

Em vista disso, como passo inicial, os acadêmicos tiveram a função de escolher um grupo social 
junto ao qual desenvolveriam sua intervenção, tendo como tema o elemento natural sorteado. Os 
estudantes realizaram, em cada grupo, dinâmicas para a criação do roteiro do audiovisual atendendo 
as suas demandas de abordagem. Como afirma Paiva (2003, p. 139), em intervenções comunitárias 
“o destaque aos assuntos é dado em função da sua importância para o grupo social, numa relação 
direta com o cotidiano das pessoas”. 

Os graduandos colocaram em prática técnicas aprendidas no contexto das aulas da 
disciplina. Para a criação do roteiro usaram da “chuva de ideias”, coletando palavras que emergiam 
naturalmente a partir da relação que faziam com o elemento natural que coube a cada grupo. Depois 
organizaram as ideias buscando um fio condutor, como gostariam de apresentar no audiovisual. Os 
alunos ensinaram aos grupos sociais técnicas básicas para a produção de imagens em audiovisuais: 
ângulo, enquadramento, iluminação, som e outros recursos complementares. Os relatos dos 
estudantes sobre suas intervenções apontam que a comunicação foi participativa, com dinâmicas 
que possibilitaram que os grupos sociais fossem os autores da produção audiovisual, ocorrendo o 
processo de apropriação do conhecimento, de modo singular em cada grupo. 

O grupo de alunos sorteado com o elemento Terra decidiu elaborar sua produção com 
migrantes haitianos que vivem na cidade de Estrela. Após o contato realizado com um integrante 
do grupo de migrantes, decidem se encontrar em um lugar de fácil acesso para todos. Já no primeiro 
encontro os graduandos relatam o interesse demonstrado pelos migrantes no momento em que 
compreenderam a proposta. Os migrantes, que já produziam vídeos experimentais com seus próprios 
celulares, tinham como anseio executar uma produção maior do que já estavam acostumados, a fim 
de se qualificarem. O tema foi relacionado a sua terra natal, o Haiti, e a abordagem teve como foco 
seu deslocamento do seu país para o Brasil devido ao terremoto que aconteceu lá, no ano de 2010. 
Já nesta definição percebe-se a importância que representa a oportunidade deles produzirem uma 
narrativa sobre sua própria experiência, a partir de um ato que possibilitou dar visibilidade ao seu 
modo de dar sentido à migração.
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Nas situações vividas pelos imigrantes, a solidariedade cria laços sociais no novo meio, que são 
transformados em centros, sociedades e núcleos, que oferecem clima capaz de congregá-los ao 
dar-lhes um mínimo de representação em frente às autoridades, frente ao Estado. (SEQUEIRA; 
BICUDO, 2007, p. 6).

Os estudantes que tinham por tarefa abordar o elemento Água escolheram como grupo 
social as crianças do Projeto Vida São José, da cidade de Lajeado. As crianças foram escolhidas pela 
diretora do projeto, utilizando como critério as “mais interessadas, comportadas e colaborativas”, 
características relevantes já que o processo de produção seria realizado por eles, com o apoio dos 
universitários. O roteiro foi criado baseado em dinâmicas participativas, quando emergiu como foco 
a necessidade da economia e cuidado com a qualidade da água. Os acadêmicos relatam a experiência 
de ter que interpretar a linguagem das crianças, algo inédito. Em estudo de Silva, Souza e Santos 
(2012), estes destacam que ao trabalharem com crianças, as metodologias usadas tiveram o intuito 
de aproximar os conteúdos dos produtores, de forma dinâmica e participativa. Os alunos mediadores 
do encontro relatam o interesse demonstrado por todos os participantes, que estavam animados 
e se envolveram em todas as etapas de produção, principalmente nas práticas, quando tiveram a 
oportunidade de manusear equipamentos de filmagem.

A intervenção que abordou o elemento Fogo foi realizada com a Escola Municipal de Ensino 
Fundamental de Turno Integral José Victor Mairesse, do município de Fazenda Vilanova, e foi 
protagonizado pelos professores. Por meio de dinâmicas participativas, foi produzido o roteiro 
baseado em pontos positivos e negativos a respeito do elemento, chamando a atenção para os 
problemas decorrentes do fogo. Após o aprimoramento sobre as práticas de filmagens, as professoras 
manifestaram-se opinando sobre como queriam que fosse a edição do filme, selecionando as cenas 
necessárias e as descartáveis, definindo como gostariam que se apresentasse cada ideia. No último 
encontro, realizaram uma confraternização, quando apresentaram o documentário finalizado 
para todos os envolvidos. As professoras disseram se sentir satisfeitas e emocionadas com o filme, 
ressaltando que os aprendizados que tiveram sobre as tecnologias de mídia poderão ser utilizados 
nos processos de educação escolar em que estão envolvidas. Este dado aponta para a potência desse 
tipo de prática de jornalismo comunitário, que possibilita futuras produções independentes e a 
disseminação do conhecimento.

Seguindo as mesmas características dos grupos anteriores, os acadêmicos do grupo Ar 
desenvolveram a produção com uma dupla de artistas de rua que atuavam nos semáforos da cidade de 
Lajeado. Com a elaboração de metodologias criativas, os malabaristas de rua relacionaram o ar ao seu 
trabalho, definindo como foco do roteiro a abordagem de pontos positivos e negativos relacionados 
ao ar na prática de malabares nos semáforos de Lajeado. Realizaram as gravações reproduzindo 
técnicas de produção que haviam aprendido. A dupla demonstrou a expectativa com a exposição 
do filme em canais de comunicação, de modo que mais pessoas possam conhecer seu trabalho e a 
filosofia de vida dos artistas de rua. Os acadêmicos destacaram o comprometimento mantido pela 
dupla de artistas até o final do trabalho e relatam que os malabaristas estavam deslumbrados com o 
fato de serem retratados em um audiovisual produzido por eles.

Os relatos conjugam-se mutuamente em relação ao papel social que o jornalismo comunitário 
pode cumprir, podendo consagrar práticas de livre expressão da comunidade. Além disso a experiência 
contribuiu para a formação de acadêmicos mais críticos e sensíveis em relação à realidade social, já 
que tiveram que se envolver e construir relações com aqueles grupos sociais que ocuparam o lugar 
de fontes, mas em uma perspectiva colaborativa de construção de conteúdo.

A experiência de aprendizagem social em um contexto comunitário cumpre a função de 
elaborar, a partir de práticas participativas e educacionais, um sentimento de valorização local e 
inclusão social, auxiliando na identificação e na narrativa das demandas sociais. Andrade (2009, p. 6) 
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ressalta a importância dos participantes terem “liberdade para decidir os temas a serem abordados”, 
de se realizar a “discussão dos temas escolhidos antes da etapa de roteirização e gravação”, assim 
como de se “estabelecer estratégias de abordagem de um determinado tema e de pensar a relevância 
dos mesmos para suas comunidades.” 

3. Abordagens ambientais em produções midiáticas
Como consequência dos encontros, as práticas participativas resultaram em quatro produções 

audiovisuais e disseminaram, entre os grupos sociais envolvidos, a noção de alguma autonomia 
em relação à apropriação das tecnologias de mídia para a produção de narrativas audiovisuais 
socioambientais. Trata-se de um processo de educação e de comunicação social. 

A produção audiovisual do grupo Terra interpreta o elemento natural como o Haiti e a tragédia 
do ano de 2010, em decorrência da qual os migrantes haitianos passaram a viver no Brasil. O vídeo 
apresenta cenas da situação do país após o terremoto e os migrantes relatam seu amor pelo país. 
Encenam o cotidiano de suas vidas no Haiti e no Brasil. Destacam que mesmo tendo passado por 
situações difíceis após a destruição, preferiam ter continuado em seu país, mas entendem que a vinda 
ao Brasil foi uma melhor opção para a família. Após algum tempo em terras brasileiras, os haitianos 
dizem nutrir grande amor pelo Brasil, sentindo-se bem acolhidos pelos brasileiros. Falar português e 
empregar-se são citadas como as duas maiores dificuldades. 

O audiovisual do grupo Água é uma intervenção roteirizada, encenada e registrada por alunos 
do Projeto Vida São José. Durante o vídeo os participantes buscam impactar os espectadores usando 
diferentes estratégias narrativas: declamação de poesia, encenações e depoimentos dos participantes 
sobre a importância, desperdício e poluição da água. Há cenas de crianças brincando na água e 
ressaltando a necessidade de seu reaproveitamento.

Desenvolvido com professores e alunos da Escola Pública de Ensino Fundamental José Victor 
Mairesse, o filme do grupo Fogo aborda diferentes situações de contato humano com este elemento 
natural. Nota-se o desempenho dos professores que participaram do projeto. Contataram um 
historiador para trabalhar com os alunos o tema do fogo, desde sua origem, gerando um conteúdo 
informativo. São construídas cenas da palestra com o historiador, assim como entrevistas com o 
mesmo e com alguns alunos, que falam sobre suas percepções e aprendizados sobre o surgimento 
do fogo, além de ressaltarem seus benefícios e malefícios. Ainda destaca-se a importância de tratar 
sobre o assunto em ambiente escolar, revelando os trabalhos que os professores desenvolvem neste 
sentido. Usam-se imagens da natureza e do ambiente escolar, acompanhadas de uma trilha sonora 
que harmoniza com as cenas.

O audiovisual do grupo Ar foca a relação dos malabaristas com o ar para produzir sua arte. Em 
sua criação, é perceptível a valorização da cultura de rua, o que é explorado combinando a aparição do 
dia a dia da dupla nos semáforos da cidade de Lajeado. Realizam entrevistas entre si, demonstrando-
se um certo desconforto dos artistas ao se expressarem, possivelmente por não terem o costume de 
falar sobre si e em frente à câmera. Comentam sobre o contato que têm com a poluição atmosférica, 
por estarem trabalhando entre os automóveis que passam pelos semáforos, e pela poluição que eles 
mesmos geram ao aplicar o fogo em seus malabares. Também produzem entrevistas com pessoas 
que passam pela rua, questionando: “Como tu enxerga a poluição dentro da cidade de Lajeado?”. Em 
seu vídeo, evidenciam a opinião de que, apesar dos obstáculos que enfrentam e de não se sentirem 
valorizados pelo seu trabalho, nunca se perceberam tão felizes quanto depois que descobriram os 
malabares, que, para eles, significa levar alegria para o público e passar uma cultura de preservação.

Quando, a partir de uma disciplina de graduação em Jornalismo com enfoque comunitário, 
quatro grupos se apropriam das tecnologias de mídia para produzirem narrativas audiovisuais de 
modo amador, evidencia-se que as práticas que promovem a participação social oferecem-se como 
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agente descomplicador em relação às próprias práticas de formação, assim como também ampliam a 
possibilidade de amadores experienciarem algumas funções da produção da informação – “apuração, 
entrevista, redação, edição e distribuição” (MARTINS, 2012, p. 88) –, como foi possível perceber nos 
resultados produzidos pelos diferentes grupos sociais. 

Os alunos auxiliaram em alguns detalhes da produção e na edição, cumprindo o que os 
participantes determinavam; assim se garantiu o protagonismo dos grupos sociais em todas as 
etapas. Os acadêmicos envolvidos nos quatro grupos destacaram a empolgação e o deslumbramento 
dos participantes diante dos equipamentos de filmagem, seduzidos pela possibilidade de explorarem 
práticas da produção audiovisual, que requer instrumentos que não são de seu fácil acesso. 

Além de abordar os temas ambientais, os filmes ofertaram aos espectadores formas de 
ver o mundo dos quatro grupos sociais, que aproximaram as narrativas que tinham que produzir 
livremente sobre os temas ambientais ao seu contexto de vida. Trata-se de uma prática de 
existência e resistência simultaneamente. Para Silva (2011, p. 5), “a produção realizada pelas 
pessoas comuns permite subverter a ordem estabelecida pela grande mídia e interpretar os fatos a 
partir da experiência de cada sujeito produtor-receptor sobre o mundo que o cerca”. A experiência 
oportunizada pela universidade permitiu à comunidade demonstrar o seu olhar sobre a sociedade 
e o local em que vivem, um direito primordial para grupos geralmente sem acesso aos recursos de 
produção de informação.

Silva, Souza e Santos (2012, p. 2), avaliando oficinas fotográficas realizadas em quilombo, 
afirmam, quanto a uma metodologia parecida com o estudo apresentado, que “[...] abre caminho 
para a pesquisa participante, permitindo que a comunidade produza seus próprios registros 
e paute para a equipe de pesquisa o que é importante, contribuindo e muito para o processo de 
construção identitária.” Isto pode ser percebido tanto na execução do projeto quanto no resultado 
dos audiovisuais.

4. Aproximações e distanciamentos dos modos de fazer
A perspectiva de transformar a comunidade por meio de práticas de comunicação possibilita 

a cada grupo se perceber na sua potencialidade de serem criadores de conteúdo, desde que se 
forneça a eles informações elementares sobre as técnicas necessárias para expressarem, por meio 
dos audiovisuais, suas visões de mundo, suas demandas, suas pautas. Uma análise nesse sentido, 
evidenciou que os resultados dos encontros e das produções audiovisuais dos grupos se assemelham, 
mesmo tendo um distanciamento ligeiro quando se analisam suas características individuais. 

No decorrer da análise, verifica-se pontos de aproximação entre os grupos, como o uso de 
metodologias criativas, que se replicarem nos encontros entre os acadêmicos e os comunitários. 
Especificamente, trata-se da dinâmica de “chuva de ideias”, em que os participantes falavam palavras 
que remetiam ao elemento proposto a elas, surgindo daí relações que fomentaram a elaboração do 
roteiro e, ainda, a aplicação de técnicas da produção audiovisual por meio de dinâmicas em que 
realizaram testes com as câmeras e formas de criação de um filme com os grupos.

Em meio à definição das pautas e dos roteiros para o filme, as ideias dos grupos se sobressaíram, 
o que é parte fundamental na relação entre jornalistas e os públicos, conforme defendem Kovach 
e Rosenstiel (2004). Estes autores tratam dessa relação em um contexto de práticas jornalísticas 
tradicionais, mas seu posicionamento pode ser aproximado para compreender as experiências de 
um jornalismo conectado com as demandas da comunidade em um contexto alternativo também, 
como este que está sendo relatado neste artigo. Kovach e Rosenstiel (2004, p. 42) defendem que 
“o novo jornalista não decide mais o que o público deve saber. Ele ajuda o público a pôr ordem nas 
coisas.” Entende-se que essa função, de um jornalista mediador das coisas sociais, pode se dar em 
práticas de jornalismo tanto tradicionais como alternativas.
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Todos os grupos focaram a abordagem dos elementos em uma perspectiva dual: aspectos 
positivos e negativos. Os grupos Ar e Terra tinham o objetivo de dar visibilidade à sua experiência de 
vida, o que fizeram apresentando pontos vantajosos e desvantajosos em relação ao tema, associado 
aos seus cotidianos e modos de viver. Andrade (2009, p. 5), em experiência semelhante de produção 
de documentários com indígenas, percebe que as produções tendem a proporcionar uma reflexão 
crítica. Se o vídeo gera uma reflexão, não serve mais apenas como entretenimento.

Como resultado, ainda, todos os acadêmicos salientaram os aprendizados que obtiveram 
com o projeto realizado por meio da disciplina. Relataram que puderam conhecer mais sobre certas 
culturas e estilos de vida que não pertencem ao cotidiano deles, servindo para uma construção 
de conhecimentos profissionais e pessoais. Também os participantes afirmaram terem se sentido 
realizados com o resultado de suas produções, pois puderam criar relatos sobre si mesmos, saindo 
da mera condição de receptores. Os resultados de produções como estas, que criaram um vínculo 
entre universidade e comunidade, ampliam e favorecem a ideia de valorização social e pertencimento 
local, o que, por vezes, sem que percebamos, falta na formação dos jornalistas como cidadãos que 
têm um papel fundamental na sociedade em que vivem.

5. Conclusão
A experiência oferecida pela disciplina Oficina de Jornalismo Comunitário da Univates 

fortalece o atendimento às demandas comunitárias, propiciando o contato dos alunos com a 
produção jornalística audiovisual e complementando sua formação como jornalista-cidadão atuante 
na comunidade, garantindo-se, simultaneamente, a oportunidade de dar visibilidade a questões e 
temas sociais e ambientais.

Os resultados obtidos através do processo de intervenção resumem-se na produção de quatro 
audiovisuais realizados por meio de metodologias colaborativas, que provocaram a apropriação 
das tecnologias de mídia por grupos sociais diversos, sendo eles professores, crianças, artistas de 
rua e migrantes. Analisando-se a partir de relatos dos acadêmicos e dos resultados das produções 
audiovisuais, podemos notar a maneira como cada grupo social demonstrou especificidades ao 
longo do fazer midiático, apresentando em suas produções perspectivas variadas sobre os quatro 
elementos naturais. As crianças acolheram a dramatização na abordagem sobre o problema das águas 
contaminadas; os haitianos relataram a adaptação em terras brasileiras; os malabaristas refletiram 
sobre sua relação intrínseca com o ar na sua arte e no local de trabalho; enquanto as professoras 
optaram por abordar a necessidade dos cuidados com o fogo em projeto escolar, que foi o tema do 
documentário.

Dessa forma, entende-se que o jornalismo comunitário é aquele que se disponibiliza a 
dialogar com comunidade e seus grupos sociais, abrindo espaço para abordagens que não costumam 
ser tratadas pela grande imprensa, mas que, por meio de processos comunitários, podem ter vez, 
valorizando as visões de mundo populares. 

A experiência de mediação de acadêmicos em processos de produção de informação 
socioambiental em comunidades contribui para o fortalecimento da sociedade civil e para a formação 
de jornalistas enquanto agentes de empoderamento de grupos sociais, que passam a ter um espaço 
de expressão das próprias demandas. 

Com um viés educativo e de compartilhamento de informações e tecnologias, a experiência 
relatada ajudou a criar vínculos dos grupos sociais com a sociedade em que vivem, permitindo com 
que os próprios criadores se reconhecessem em suas produções. A inovação, a questão cultural e a 
comunicação social foram favorecidas ao longo do processo. 
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PRINCÍPIOS DA MULTIMODALIDADE E DO DESIGN INSTRUCIONAL 
APLICADOS A INFOGRÁFICOS EM OBJETOS DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM

Graziela Frainer Knoll1

Resumo: As Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) fazem parte das práticas de ensino da atualidade, 
uma vez que modificaram todos os âmbitos da sociedade, especialmente pela inserção da ambiência digital na 
vida de estudantes e professores. De modo amplo e contundente, modificaram-se os fluxos de informação, as 
formas de interação e a maneira como materiais didáticos e objetos educacionais são produzidos e utilizados. 
Pensando nisso, o objetivo deste trabalho de pesquisa é averiguar a aplicação de princípios da multimodalidade 
e do design instrucional em infográficos a partir de uma proposta de atividade de estudo em um curso de nível 
superior. O infográfico é uma “criação gráfica que utiliza recursos visuais (desenhos, fotografias, tabelas etc.), 
conjugados a textos curtos para apresentar informações” (RABAÇA; BARBOSA, 2002, p. 238). Esse gênero 
textual é recorrente nos tempos atuais, em plataformas digitais de comunicação e mídias sociais, pois pode 
ser lido em pouco tempo por se tratar de uma síntese verbo-visual de informações. A metodologia da pesquisa 
é qualitativa e descritiva, com a análise de infográficos disponibilizados e produzidos pelos estudantes como 
objeto de ensino e aprendizagem. Dessa forma, este trabalho se justifica pela atualidade do uso e do estudo 
de infográficos no ensino e aprendizagem, sobretudo pela necessidade de diversificar atividades e objetos no 
ensino superior, por possibilitar a inserção de imagens, gráficos estáticos ou em movimento, GIF e hiperlinks 
que dinamizam o ambiente de ensino e sejam soluções adequadas à aprendizagem integrada com dispositivos 
tecnológicos. Os resultados demonstram que o uso de infográficos em objetos e atividades de ensino e 
aprendizagem requer noções de planejamento visual e habilidades de síntese e representação, em que os 
princípios da multimodalidade e do design instrucional podem ser úteis. 

Palavras-chave: Tecnologias da Informação e da Comunicação. Ensino. Multimodalidade. Design instrucional. 
Infográfico.

1. Introdução
O infográfico é, segundo afirmam Rabaça e Barbosa (2002, p. 238), uma “criação gráfica 

que utiliza recursos visuais (desenhos, fotografias, tabelas etc.), conjugados a textos curtos para 
apresentar informações”. Para Dionísio (2006, p. 139), essa é uma das criações gráficas em alto 
crescimento no jornalismo, e “a leitura de um gênero textual que contém infográfico pode ser 
realizada de várias formas”, iniciando-se pelo texto verbal, pelo texto imagético, ou pelo texto como 
um todo. Esse tipo de gráfico é uma representação textual multimodal geralmente utilizada em 
diferentes gêneros discursivos midiáticos, tanto na publicidade quanto no jornalismo. Seu uso é 
explicativo ou demonstrativo e, para isso, conta com diferentes modalidades semióticas as quais se 
integram de modo bastante proporcional (PAIVA, 2011).

Segundo Módolo (2007) observa no estudo de infográficos presentes em revistas brasileiras, 
realizando um retrospecto histórico, os infográficos têm relação com o avanço das tecnologias 
gráficas, incluindo softwares e processos de impressão. Isso foi fundamental para que a infografia 
passasse a integrar os veículos jornalísticos juntamente com fotografias e ilustrações. Módolo (2007, 
p. 4) também considera que se trata de uma linguagem predominante nos tempos atuais, pois “o 
infográfico é lido em poucos minutos, já que é predominantemente visual, e apresenta-se de uma 
forma fácil de compreender a uma grande parcela da população”. 

Pensando no uso de infográficos como objetos de ensino e aprendizagem, o objetivo deste 
trabalho é averiguar a aplicação de princípios da multimodalidade e do design instrucional em 

1 Universidade Franciscana.
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infográficos a partir de uma proposta de atividade de estudo em um curso de nível superior. A 
pesquisa é qualitativa e foi desenvolvida com os seguintes procedimentos: uma turma de ensino 
superior em Publicidade foi dividida em 8 grupos de trabalho; os grupos de trabalho foram 
encarregados de pesquisar sobre o tema redes sociais digitais; cada grupo teve que criar um 
infográfico explicando sobre uma rede social específica; os infográficos foram publicados no ambiente 
virtual de aprendizagem e foram apresentados à turma e à professora. Assim, após essa atividade de 
ensino e aprendizagem que teve como objeto o infográfico, os infográficos foram analisados pela 
pesquisadora-professora.

A importância do tema em estudo está no fato de que, com as tecnologias da informação e 
da comunicação (TIC), sabe-se que todas as áreas da sociedade foram transformadas, inclusive 
a educação e o ensino. Modificaram-se os fluxos da informação e da comunicação, as formas de 
interação, as relações entre os alunos e desses com o professor, bem como a produção de materiais 
didáticos. Como o tema desta pesquisa delimita-se no Design Instrucional (DI) e na multimodalidade 
aplicadas a infográficos utilizados como objeto de ensino e aprendizagem, espera-se, sobretudo, 
provocar a reflexão sobre como essas vertentes de estudo podem contribuir para a elaboração de 
recursos de ensino mais dinâmicos e menos lineares.

2. Ambientes Virtuais de Aprendizagem
Segundo Almeida (2003, p. 330), as TIC foram responsáveis pela disseminação do ensino a 

distância por vários fatores, como a flexibilidade das barreiras de espaço e tempo, a disponibilização 
e o consumo instantâneo de materiais “agora digitalizados e hipermidiáticos, como explorar o 
potencial de interatividade das TIC e desenvolver atividades à distância com base na interação e na 
produção de conhecimento”. Assim, segundo a autora, os ambientes

permitem integrar múltiplas mídias, linguagens e recursos, apresentar informações de maneira 
organizada, desenvolver interações entre pessoas e objetos de conhecimento, elaborar e 
socializar produções tendo em vista atingir determinados objetivos (ALMEIDA, 2003, p. 331). 

Os ambientes virtuais de aprendizagem funcionam como uma sala de aula online, em que a 
noção de sistema eletrônico está presente, porém, o fundamental para a educação são as ações e 
interações entre as pessoas (FILATRO, 2008). Dentre os ambientes virtuais de aprendizagem, há a 
plataforma Moodle (Modular Object-Oriented Dynamics Learning Environment), que é um sistema 
de gerenciamento de cursos bastante utilizado e um AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) 
propriamente dito, pois não só possibilita a estruturação de cursos e o gerenciamento de conteúdos 
e interações, mas também, principalmente, promove a aprendizagem e o seu acompanhamento 
(HAGUENAUER et al., 2009; TORI, 2010).

É um ambiente virtual completo, que oferece ferramentas variadas de interação. Assim, 
Rostas e Rostas (2009) consideram o Moodle como um ambiente propício a outras atividades 
interativas, que não se restringem à educação online, tais como grupos de estudo, treinamento de 
professores e desenvolvimento de projetos. Morais e Cabrita (2008) realizaram uma análise sobre o 
uso de ambientes virtuais de aprendizagem no ensino superior politécnico, com foco nas formas de 
interação entre professores e alunos. Por meio de um estudo exploratório, as autoras examinaram o 
papel das ferramentas síncronas e assíncronas de interação, a fim de compreender que interações 
podem ser empreendidas em contextos de e-learning.

O estudo de Morais e Cabrita (2008) mostrou que um dos benefícios de se utilizar um ambiente 
virtual de aprendizagem é o prolongamento da aprendizagem, que permanece além do tempo da 
aula. Também foi mostrada como vantajosa a interação entre professores e alunos e dos alunos entre 
si, devido, principalmente, ao compartilhamento de conteúdo. O fato é que os ambientes virtuais 
servem para facilitar a interação entre estudantes, professores e tutores e, além disso, oferecem 
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diversas possibilidades de trabalho com objetos de ensino e aprendizagem, que podem ser simples 
ou complexos, somente escritos ou multimodais.

3. Multimodalidade e Design Instrucional
A multimodalidade é definida por Kress e van Leeuwen (2006) como a característica dos textos 

que utilizam mais de um código semiótico, como palavras e imagens (estáticas ou em movimento). 
Acrescenta-se a isso o fato de que “escrever é por si só uma forma de comunicação visual”, haja vista 
a tipografia utilizada (KRESS; van LEEUWEN, 2006, p. 17). Já o Design Instrucional é uma vertente de 
pesquisa e elaboração de objetos de ensino e aprendizagem que busca estratégias instrucionais que 
agreguem fundamentos provenientes de três áreas do conhecimento: Ciências Humanas, Ciências da 
Informação e Ciências da Administração (FILATRO, 2008). A proposta deste trabalho é, portanto, unir 
duas perspectivas teóricas e aplicadas que compreendem a importância da imagem e da configuração 
visual dos textos para a significação e o ensino.

Segundo Filatro (2008, p. 19), “uma vez que variam os contextos e os padrões de utilização 
da tecnologia, o modelo de Design Instrucional adotado não pode ser o mesmo para as diferentes 
realidades educacionais”. Desse modo, a autora apresenta três modelos principais de DI: fixo, aberto 
e contextualizado. O Design Instrucional fixo é aquele que segue inalterado desde sua concepção até 
sua execução. As decisões referentes ao fluxo de aprendizagem, nesse modelo, são automatizadas, 
isto é, é estabelecido um sistema bem estruturado de disponibilização dos conteúdos, seleção das 
mídias utilizadas e feedback automatizado, o que pode significar inclusive a ausência do professor 
durante o processo de execução. Já o Design Instrucional aberto (modelo bricolagem ou design on-
the-fly) “envolve um processo mais artesanal e orgânico, no qual o design privilegia mais os processos 
de aprendizagem do que os produtos” (FILATRO, 2008, p. 20). Assim, no ambiente virtual de 
aprendizagem, o professor dispõe de um conjunto de opções e atividades de estudo pré-elaboradas, 
porém, tem liberdade para modificá-las e atualizá-las no decorrer da aprendizagem, conforme o 
feedback recebido dos alunos. 

O modelo de DI contextualizado enquadra-se no contexto da Web 2.0, pois “busca o equilíbrio 
entre a automação dos processos de planejamento e a personalização e contextualização na situação 
didática, usando para isso ferramentas características da Web 2.0” (FILATRO, 2008, p. 20). Todas as 
atividades podem ser readaptadas conforme o processo de aprendizagem, ou seja, significa pensar 
em maneiras de fazer um uso significativo das tecnologias de aprendizagem, inclusive dos ambientes 
de ensino.

Filatro (2008) trata a multimídia como multimodalidade, ou seja, como a característica da 
informação apresentada em dois ou mais sistemas, e uma vantagem da multimidialidade é que 
“são ativados dois sistemas de processamento, e a capacidade da memória de trabalho é estendida” 
(FILATRO, 2008, p. 74). Assim, o conteúdo armazenado em dois sistemas diferentes tende a ser mais 
facilmente apreendido e fixado na memória do que os abordados somente por um sistema.

Sobre a superfície de um gráfico, considera-se a sua aparência a partir de recursos visíveis 
e da forma como foi criado (FILATRO, 2008). Nesse sentido, os gráficos podem ser estáticos, ou 
seja, quando não há movimento ou elementos que se deslocam na superfície visível do material; ou 
dinâmicos, quando há movimento, ação, deslocamentos, acompanhados ou não por efeitos sonoros. 
Os gráficos estáticos podem ser ilustrações, ícones e fotografias. Já os gráficos dinâmicos podem ser 
animações, vídeos e recursos de realidade virtual ou realidade aumentada.

Há, além disso, princípios que se aplicam aos gráficos, conforme é apresentado no Quadro 1:
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Quadro 1 – Princípios do DI aplicados a gráficos

PRINCÍPIO JUSTIFICATIVA
Princípio da 
multimídia

Uso de mais de um sistema (texto escrito e gráficos) para a comunicação da 
informação.

Princípio da 
proximidade 
espacial

Uso de princípios de proximidade entre elementos que têm uma relação direta 
entre si, e de distanciamento quando os elementos não possuem uma relação direta. 
Também, os alinhamentos empregados ajudam a conectar partes verbais ou não 
verbais que têm alguma relação nas peças.

Princípio da 
coerência

Uso de imagens relevantes e que têm relação coerente do ponto de vista do sentido 
com o texto escrito.

Princípio da 
modalidade 

Nas definições de Filatro (2008), nenhum aplica diferentes modalidades 
(multimodalidade), apenas a modalidade visual (escrita e imagética).

Princípio da 
redundância Uso redundante de textos escritos e imagens, nomeando ícones, por exemplo.

Princípio da 
personalização

Gráficos criados com tentativa de personalização são aqueles acessíveis em 
linguagem a um público e criados para uma finalidade específica, com o máximo de 
adequação ao tema, por exemplo.

Princípio da 
prática

Os infográficos representam a transposição dos conteúdos pesquisados pelos alunos 
para a prática reflexiva, pois foi necessária a pesquisa de informações úteis, a seleção 
de fontes de pesquisa e a síntese de dados, antes da produção do gráfico.

Fonte: elaboração própria.

Sobre as funcionalidades de infográficos no DI, o gráfico decorativo é aquele que não tem um 
propósito instrucional ou uma forte conexão entre texto e imagem, já que tem função somente estética 
ou decorativa. O gráfico representacional representa pessoas, objetos ou ambientes, substituindo 
termos verbais. O gráfico organizacional, por sua vez, bastante encontrado em apostilas, mostra 
relações qualitativas entre fatos, conceitos e princípios, alertando para uma sequência estrutural. 
Já o gráfico relacional transforma uma relação numérica em uma relação visual, exibindo conteúdo 
quantitativo. O gráfico transformacional mostra mudanças ao longo do tempo, como uma linha 
evolutiva ou um antes e depois simbolizado com imagens, por exemplo. E o gráfico interpretativo 
é aquele destinado à representação visual de conceitos ou conteúdos abstratos ou simbólicos 
(FILATRO, 2008). Essas funcionalidades e classificações foram aplicadas à análise dos infográficos 
posterior à realização da atividade pelos estudantes.

4. Atividade de ensino envolvendo infográficos
Esta pesquisa qualitativa de nível descritivo foi feita a partir dos infográficos criados por 

estudantes de um curso de graduação em Publicidade e Propaganda do Interior do Estado do Rio 
Grande do Sul, alunos habituados a lidar com a produção de imagens e peças gráficas. A turma foi 
dividida em grupos de trabalho (8) e, como requisito para uma atividade avaliativa, deveriam criar 
infográficos que explicassem as características de determinada rede social, com o emprego de textos 
verbais e elementos imagéticos. Todas as peças deveriam ser produto de pesquisa previamente feita 
na internet sobre redes sociais digitais. Foram dadas duas semanas aos estudantes para a execução 
da tarefa, e a atividade incluía: apresentar o infográfico à turma e à professora e, em seguida, publicar 
a peça criada no Moodle que dá apoio à disciplina do curso presencial. Assim, a análise foi posterior a 
esse processo de uso do infográfico como objeto de ensino e aprendizagem. A Figura 1 mostra alguns 
dos infográficos criados. 
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Figura 1 – Exemplares dos infográficos produzidos

   
Fonte: Moodle da disciplina (elaborados pelos estudantes).

Os gráficos decorativos ocorreram em todas as peças analisadas, em maior ou menor ocorrência. 
Já os gráficos representacionais, em que a informação visual substitui uma informação verbal, pois 
é uma representação empregada no lugar de outra e com um forte vínculo com o referente externo. 
Do ponto de vista da função comunicacional, os gráficos decorativos têm uma função estritamente 
estética. Ocorreram também gráficos organizacionais, ou seja, com presença de elementos visuais que 
criam categorizações ou classificações qualitativas de alguma ordem. Os gráficos transformacionais, 
que são aqueles que demonstram visualmente mudanças ao longo do tempo, foram encontrados em 
três ocorrências apenas. Já gráficos relacionais, que expressam visualmente uma relação numérica 
ou quantitativa e facilitam o entendimento de dados numéricos em um texto, para fácil leitura e 
compreensão, foram encontrados em cinco peças. Os gráficos interpretativos, que representam 
visualmente conceitos ou conteúdos simbólicos, requerem a interpretação do usuário para serem 
compreendidos, pois representam esquemas mentais, linhas de raciocínio e simbolismos e, assim, 
foram encontrados em duas ocorrências. A Figura 2 exemplifica os gráficos interpretativos:
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Figura 2 – Detalhe dos infográficos interpretativos

Fonte: Moodle da disciplina (elaborados pelos estudantes).

A análise demonstrou como os alunos interagiram com pesquisa, conteúdo, textos, imagens e 
gráficos, tanto de forma sistemática, pelas práticas em aula, quanto pelas interações diárias que têm 
com infográficos nos textos e nas mídias que usam. As representações visuais gráficas se classificam 
em diferentes tipos, conforme a função que desempenham no texto e na interação. Há nos infográficos 
criados casos em que predomina a função decorativa dos elementos visuais. Para isso, a explicação 
possível é que a informação encontra-se centrada na linguagem verbal.

Nos infográficos em que houve ocorrências de outras funcionalidades, como representacionais, 
organizacionais, relacionais, transformacionais ou, ainda, interpretativas, os estudantes exploraram 
de forma mais elaborada as possibilidades de significação e de articulação entre linguagens 
multimodais. Os casos em que funções comunicacionais variadas coexistiram na mesma peça 
representam maiores habilidades na representação da informação mediante diferentes códigos 
semióticos, tanto com sistemas multimídia (FILATRO, 2008), quanto multimodais (KRESS, van 
LEEUWEN, 2006).

5. Conclusões
Os conteúdos e a sistematização de informações por meio da produção de um infográfico 

auxilia o processo de aprendizagem se for analisado que o estudante não se encontra restrito a uma 
só linguagem ou a textos lineares como um artigo científico, por exemplo. Nesse sentido, o uso de 
linguagens dinâmicas e plurais ajuda a compreensão de conteúdos no ensino superior. Além disso, 
o fato de o objeto de ensino e aprendizagem estar inserido em uma prática de produção de texto 
multimodal requer mobilizações de recursos semióticos e atividades de planejamento e organização 
visual do material, o que é proveitoso tanto para aluno, quanto para professor, já que institui novos 
modos de elaboração do conhecimento. 

Assim como foi visto a partir da teoria de Kress e van Leeuwen (2006), a comunicação visual 
tem passado por efetivas transformações nos últimos tempos, e essas mudanças têm seus efeitos 
sobre as características dos textos, que tendem à multimodalidade pelo seu poder de atração e pelo 
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dinamismo. Também Filatro (2008) salienta a necessidade de uso de diferentes modalidades ou 
multimidialidades nos recursos de aprendizagem. As peças em que foram encontradas várias funções 
comunicacionais e tipos de infográficos indicam, portanto, o quanto os estudantes se apropriaram das 
informações pesquisadas e selecionadas para, somente então, realizarem a produção de infográficos 
com recursos semióticos relevantes e apropriados.
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PERFIL DOS EGRESSOS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
FORMADOS PELA EAD DA UFT: UMA RESPOSTA À FORMAÇÃO DE 

GESTORES NA AMAZÔNIA BRASILEIRA

Suzana Gilioli da Costa Nunes1
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Victor Elliot Ferreira dos Santos4

Resumo: A Administração Pública é o meio pelo qual o Estado é representado, sendo incumbida de realizar 
atividades para atingir o bem coletivo e comum, por meio do planejamento, organização, direção e controle de 
todos os procedimentos administrativos, a fim de satisfazer todas as necessidades da população. Nela atuam 
os gestores públicos, entendidos como aqueles que são responsáveis pelas atividades de implementar as ações 
anteriormente descritas. A presente pesquisa teve como objetivo geral analisar o perfil e perspectivas dos 
egressos do curso de Administração Pública a distância da Universidade Federal do Tocantins/UFT, Estado da 
Amazônia Brasileira. Tratou-se de uma Pesquisa Descritiva, com abordagem quantitativa. Utilizou-se como 
instrumento de coleta de dados um questionário com 32 perguntas, voltadas diretamente para questões 
demográficas, econômicas e sociais dos egressos, criado via Google Forms, e aplicado entre os dias 20 de agosto 
a 28 de outubro de 2018. Poderiam responder egressos com possibilidade de acesso a ferramenta de correio 
eletrônico ativo. Este foi enviado para todos os 200 formados da 1ª turma do curso em estudo, mas apenas 31 
formulários de respostas retornaram. A maior parte dos egressos participantes da pesquisa considerou uma 
melhora nas condições profissionais e nas condições financeiras pós-formação. São em maioria casados e com 
filhos, e possuem rendimento entre 2 e 5 salários mínimos; 64,5% estão atuando no serviço público, 22,6% 
no serviço privado, 9,7% em ambos. Os resultados foram satisfatórios e atenderam aos objetivos propostos. 
De modo geral, foi possível observar que esses participantes se sentiram satisfeitos quanto ao curso ofertado.

Palavras-chave: Administração Pública. Egressos. Gestor Público. Amazônia.

1. Introdução
Em conformidade com Santos (2015), a Administração Pública é o meio pelo qual o Estado é 

representado, sendo incumbida de realizar atividades para atingir o bem coletivo e comum, por meio 
do planejamento, organização, direção e controle de todos os procedimentos administrativos, a fim 
de satisfazer todas as necessidades da população. Devido à sua grande dimensão, existe uma imensa 
dificuldade para definir o seu conceito, pois a atividade pública pode ser considerada tanto no seu 
aspecto funcional como organizacional.

Ainda para Santos (2015), a relevância da Administração Pública se dá a partir da 
responsabilidade imposta aos seus órgãos e agentes, os servidores públicos, executores das diversas 
atividades que lhe são atribuídas, atuando no limite de suas competências, possuindo direitos 
e deveres, visando atender às necessidades e interesses da população de forma eficiente e eficaz, 
prezando sempre pelo bem da coletividade. Baseia-se na execução de atividades administrativas, 
competente aos órgãos do Estado, para alcançar objetivos públicos, em benefício da própria 
sociedade. 

1 Universidade Federal do Tocantins - UFT.
2 Universidade Federal do Tocantins - UFT.
3 Universidade Federal do Tocantins - UFT.
4 Universidade Federal do Tocantins - UFT.



92Sumário

Para Mansoldo (2010), Administração Pública já sofreu importantes transformações, mas 
o grande desafio é, realmente, tornar-se mais eficiente e fazer com que seus agentes exerçam 
suas atribuições com mais compromisso para que a sociedade possa ter seus anseios atendidos e 
respeitados.

Nesse sentido, vista a importância que os gestores e servidores públicos possuem junto à 
sociedade, ainda na visão da autora Mansoldo (2010), deve-se buscar a implantação do princípio 
da “boa administração”, em que o agente público precisa ser eficiente, capacitado e comprometido 
com valores fundamentais como a legalidade, a impessoalidade e a moralidade. Todavia, tal mudança 
nem sempre ocorre na prática, pois certos mecanismos arraigados à prática administrativa no Brasil 
ainda acobertam a ineficiência e a falta de compromisso com o serviço público.

É preciso ter em mente, antes de tudo, que o serviço público passa por recentes transformações, 
sendo a principal delas a que diz respeito à profissionalização de seu corpo de servidores. Percebe-se 
então que há uma carência educacional no setor administrativo público e que os gestores e servidores 
devem buscar adquirir experiências técnicas e atualizar conceitos da administração moderna.

Este artigo teve como objetivo analisar o perfil e perspectivas dos egressos do curso de 
Administração Pública a distância da Universidade Federal do Tocantins, Estado da Amazônia 
Brasileira, por meio de uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa. Para os fins utilizou-se 
como instrumento de coleta um questionário criado no Google Forms enviado para correio eletrônico 
ativo no sistema da Universidade Aberta do Brasil – UAB, aos egressos do curso moradores de várias 
cidades do estado. 

2. Referencial teórico 
O referencial teórico deste estudo está dividido em tópicos: busca-se apresentar o significado 

de Políticas Públicas, em seguida suas vertentes ligadas à educação, seus conceitos, distinção, Políticas 
Pública no cenário nacional para o meio acadêmico e para estudiosos da área da Administração, e o 
papel do gestor público como agente de transformação nas organizações.

2.1 Gestor Público
Segundo Ckagnazaroff (2002), gestor público é entendido como o responsável pelas atividades 

de planejamento, organização, liderança e controle de uma organização pública. Logo, o gestor 
público trabalha em organizações formais e hierarquizadas, podendo ser classificado pelo nível que 
ocupa na organização.

Ainda para Ckagnazaroff (2002), a definição de empregado público é orientado pelas noções 
de responsabilidade e dever. O exercício da autoridade se dá de acordo com um conjunto de regras 
fixas. O foco é direcionado na ação administrativa, no processo decisório formal e na implementação 
de acordos com procedimentos já estabelecidos.

O servidor público é elo entre o governo e a comunidade. Com a satisfação e a motivação 
do servidor, as metas e desenvolvimentos de gestão tendem a ser atingidas com mais facilidade e 
eficácia, melhorando o cotidiano e qualificando a prestação de serviços a toda população.

Para Chiavenato (2004, p.577), a Gestão de Pessoas é o “conjunto de políticas e práticas 
necessárias para conduzir os aspectos da posição gerencial relacionados com pessoas ou recursos 
humanos, incluindo recrutamento, seleção, treinamento, recompensas e avaliação do desempenho”.
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2.2 Políticas Públicas
Conforme Matias-Pereira (2010), “Políticas Públicas” define-se como um conjunto de 

disposições, medidas e procedimentos que traduzem a orientação política do Estado e regulam as 
atividades governamentais relacionadas às tarefas de interesse público.

Já as políticas públicas educacionais referem-se a tudo aquilo que um governo faz ou deixa 
de fazer em relação à Educação, na família, na vizinhança, nos centros religiosos, na rua. Porém, a 
educação só é escolar quando ela for passível de delimitação por um sistema que é fruto de políticas 
públicas.

Para Oliveira (2010), política pública é uma expressão que visa definir uma situação específica 
da política. A melhor forma de compreendermos essa definição é partirmos do que cada palavra, 
separadamente, significa. Política é uma palavra de origem grega, politikó, que exprime a condição de 
participação da pessoa que é livre nas decisões sobre os rumos da cidade, a pólis. Já a palavra pública 
é de origem latina, publica, e significa povo, do povo. 

Ainda na visão do autor Oliveira (2010), política pública, do ponto de vista etimológico, 
refere-se à participação do povo nas decisões da cidade, do território. Porém, historicamente essa 
participação assumiu feições distintas, no tempo e no lugar, podendo ter acontecido de forma direta 
ou indireta (por representação). De todo modo, um agente sempre foi fundamental no acontecimento 
da política pública: o Estado.

Sabendo que as políticas públicas são ações coletivas que visam a orientação e garantia 
de direitos perante a sociedade, que envolve compromissos e tomadas de decisões que buscam 
determinadas finalidades, essas ações do governo devem ser sempre projetadas com objetivos, 
metas, efeitos e com efetividade.

A educação no Brasil é uma questão que envolve não só responsabilidade do governo federal, 
mas também, estadual e municipal, e necessita do esforço da sociedade e das instituições para 
que tudo corra bem, em relação aos direitos de cidadania de todo por meio de políticas públicas 
educacionais. 

Apesar da importante contribuição de Coelho (2008) para a definição de políticas públicas, 
Oliveira (2010) entende que o melhor termo que o define, por conta de seu caráter didático, é o 
desenvolvido por Azevedo (2003) a partir da articulação entre as compreensões de Dye e Lowi. Neste 
exercício, Azevedo (2003, p. 38) definiu que “política pública é tudo o que um governo faz e deixa de 
fazer, com todos os impactos de suas ações e de suas omissões”.

Nessa definição, Azevedo entende que política pública é coisa para o governo, e o mesmo deixa 
isto bem claro. Isto quer dizer que os civis, o povo, não são responsáveis diretos por implementar 
políticas públicas. No entanto, a sociedade, o povo, faz política. 

Percebe-se então que há uma distinção entre os dois termos. Assim, pode-se definir a expressão 
“Política” como tomada de decisões diante de choque de interesses. Foucault (1979) afirmou que 
todas as pessoas fazem política, todos os dias, e até consigo mesmas! Logo, socialmente percebemos 
que o teor político define formas de organização de grupos, como religiosos, etnológicos, de gênero 
etc.

Assim, esses mesmos grupos com teor político formado, organizados socialmente, pressionam 
o governo a fim de que as políticas públicas de seu interesse sejam aplicadas a seu favor.

Brancaleon et al (2015) classificam os modelos de políticas públicas em distributivas, 
redistributivas, regulatórias e constitutivas:

a) Políticas Públicas distributivas
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As chamadas políticas distributivas não consideram a limitação dos recursos públicos 
e buscam privilegiar não a sociedade como um todo, mas uma parcela da população. Um risco 
iminente advindo das políticas distributivas é a ocorrência do que conhecemos como clientelismo, 
Assistencialismo etc.

b) Políticas Públicas redistributivas
Por meio destas é que se alocam bens ou serviços a segmentos específicos da sociedade 

mediante recursos que são extraídos de outros grupos específicos.
c) Políticas Públicas regulatórias
São as mais facilmente identificadas e envolvem prioritariamente os policymakers, a 

administração pública e a burocracia estatal, além de outros grupos de interesse. As políticas 
regulatórias conformam-se em ordens e proibições, decretos e portarias.

d) Políticas Públicas constitutivas
São elas que estabelecem as ‘regras do jogo’, as normas e procedimentos a partir das quais 

devem ser formuladas e implementadas outras políticas.

2.3 Políticas Públicas Educacionais
Para Oliveira (2010), se “políticas públicas” é tudo aquilo que um governo faz ou deixa de fazer, 

políticas públicas educacionais é tudo aquilo que um governo faz ou deixa de fazer em educação. 
Porém, educação é um conceito muito amplo para se tratar das políticas educacionais. Isso quer dizer 
que políticas educacionais é um foco mais específico do tratamento da educação, que em geral se 
aplica às questões escolares. Em outras palavras, pode-se dizer que políticas públicas educacionais 
dizem respeito à educação escolar. 

Conforme Setubal (2012), no Brasil, com ênfase para a última década, a expressão Políticas 
Públicas ganhou um rol de notoriedade em todos os campos, fala-se de Políticas Públicas para a 
educação, saúde, cultura, esporte, justiça e assistência social. No entanto, tais políticas nem sempre 
trazem os resultados esperados, pois somente garantir o acesso a todos esses serviços públicos não 
significa que estes tenham qualidade e que, efetivamente, os usuários terão seus direitos respeitados. 

Quando se fala em Políticas Públicas na educação, trata-se da articulação de projetos que 
envolvem o Estado e a sociedade, na busca pela construção de uma educação mais inclusiva e de 
melhor qualidade, ou seja, que resgate a construção da cidadania (GIRON, 2008).

Ao que se refere às políticas públicas para EAD no Brasil, Litto (2008) chama a atenção para 
o fato de que em 19 de dezembro 2005, o Presidente da República à época assinou o Decreto No 
5.622, o qual estabelece regulamentações detalhadas sobre a EAD no país. Este decreto regulamenta 
o artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Brasil, 1996).

A EAD, de acordo com Moore e Kearsley (2010), é uma modalidade de ensino que ocorre 
fora do campus e da sala de aula com estudantes e professores em locais diferentes durante todo 
ou em grande parte do tempo em que aprendem e ensinam. Segundo os autores, essa modalidade 
exige o uso de técnicas especiais de criação do curso e de ensino, de comunicação por meio de 
várias tecnologias e disposições organizacionais e administrativas especiais. Por estarem em locais 
distintos, professores e estudantes dependem de algum tipo de tecnologia para que as informações 
sejam transmitidas e para que um meio de interação lhes seja proporcionado.

Segundo Mendonça et al. (2017), o Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB foi instituído 
pelo Decreto Nº 5.800 da Presidência da República do Brasil, de 8 de junho de 2006, voltado para o 
desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a finalidade de expandir e interiorizar 
a oferta de cursos e programas de educação superior no País. 
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Segundo UAB (2012), a Universidade Aberta do Brasil é um sistema integrado por universidades 
públicas que oferece cursos de nível superior para camadas da população que têm dificuldade de 
acesso à formação universitária, por meio do uso da metodologia da educação a distância. O público 
em geral é atendido, mas os professores que atuam na educação básica têm prioridade de formação, 
seguidos dos dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos estados, municípios e do 
Distrito Federal.

Vale ressaltar que a modalidade de ensino a distância vem recebendo maior atenção pelo seu 
potencial de democratização, podendo atingir um público alvo que dificilmente seria contemplado 
na modalidade presencial, tanto por causa dos altos custos quanto pela dificuldade de garantir a 
presença física de professores e estudantes em regiões às vezes de difícil acesso e muito distantes 
como a maioria das comunidades localizadas no interior da Amazônia brasileira. 

A formação continuada vem sendo absorvida como uma necessidade nos diversos setores 
da sociedade, como forma de atender as mudanças constantes que a dinamicidade que o mundo 
apresenta e nos impõe. Na gestão pública não tem sido diferente.

2.4 Programa nacional de formação em administração pública (PNAP)
A partir de 2009, começou a ser implantado o Programa Nacional de Formação em 

Administração Pública (PNAP), que nasceu com a expectativa de atender não apenas gestores na 
esfera federal, mas também os gestores nos níveis estadual e municipal. O PNAP é uma iniciativa no 
âmbito do sistema UAB realizada em parceria entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES) e diversas Instituições Públicas do Ensino Superior como estratégia de 
fortalecimento e descentralização da gestão pública, principalmente em âmbito local. 

O mesmo apresenta-se como forma inovadora de descentralização das oportunidades de 
qualificação de gestores públicos ao escolher a modalidade EAD, mantendo um padrão nacional com 
adoção de grade curricular e material didático produzido nacionalmente. 

O programa tem como objetivo fornecer aos estudantes e aos gestores públicos uma tomada 
de consciências sobre as atuais políticas de governo, a partir do desenvolvimento das capacidades 
necessárias para conhecer o contexto socioeconômico, político e cultural que compõem o campo da 
gestão pública no Brasil.

Englobando curso de bacharelado em Administração Pública e três especializações (em 
Gestão Pública, Gestão Pública Municipal e Gestão em Saúde), o PNAP visa colaborar com o esforço de 
qualificação dos gestores públicos brasileiros, nas várias áreas administrativas, com foco especial no 
atendimento ao interior do País, através de Polos da UAB. O mesmo conjunto consegue disponibilizar 
uma quantidade abrangente de oferta de qualificação para os municípios Brasileiros.

Segundo Souza et al. (2012), o Curso de Bacharelado em Administração Pública vem ao 
encontro das necessidades das organizações públicas contemporâneas, que buscam gestores com 
visão holística das ações administrativas e políticas governamentais, capacitados para exercitar a 
gestão na esfera regional, nacional e internacional, de forma a contribuir para o alcance dos objetivos 
da nação. 

Ainda no ponto de visto dos autores Souza et al. (2012), objetivando a consecução e fomento 
dos cursos da UAB, e consequentemente, a democratização, expansão e interiorização da oferta de 
ensino superior público, e da formação de gestores públicos, o Ministério de Educação, por meio da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, estimula a oferta do curso 
de Administração Pública na modalidade a distância, operacionalizado pelas Instituições Públicas de 
Ensino Superior, de acordo com os instrumentos legais emanados pela UAB.
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3. Metodologia
Esta pesquisa teve intenção descritiva, pois busca analisar um determinado grupo, levando 

em conta suas características pós formação superior. A mesma foi analisada a partir dos resultados 
obtidos por meio de um modelo de questionário virtual desenvolvido para coletar especificamente 
as informações desejadas. Será realizado um estudo detalhado, em que as mesmas informações 
serão analisadas e interpretadas. Foram sujeitos pesquisados os alunos egressos do curso EAD de 
Administração Pública UAB da Universidade Federal do Tocantins, localizados na região Amazônica, 
do ano de 2017. Dentre os alunos formados em 2017 participarão da pesquisa aquelas que possuírem 
ferramentas de correio eletrônico ativa. A coleta de dados foi por meio de um questionário, aplicado 
via formulário online através da ferramenta Formulários da Google. Foi elaborado com 32 perguntas 
objetivas que abordam o comportamento pós graduação dos egressos formados em 2017. 

Dentre as perguntas, foi indagado se estão empregados ou não, se estão atuando na área de 
formação, diagnostico de potencialidades e dificuldades pós formação, além do perfil demográfico 
dos mesmos. Após aplicados os questionários, os mesmos foram tabulados e analisados com auxílio 
da ferramenta Excel da Microsoft. Os números foram interpretados, de modo a considerar variáveis 
como idade, condição socioeconômica e estilo de vida dos indivíduos. 

4. Resultados e Análises
Conforme citado na parte metodológica, entre o dia 20 de agosto a 28 de outubro de 2018, 

foram coletados 31 formulários de respostas dentre os egressos do curso de Administração Pública 
UAB da Universidade Federal do Tocantins, sendo 18 mulheres e 13 homens. Devido à grande 
dificuldade de retorno por e-mail dos egressos, foi feito um levantamento com todos os contatos 
de telefone dos mesmos, e assim foram realizadas por volta de 120 ligações para os alunos que 
cadastraram telefone fixo ou celular no ato da matrícula, a maioria destas sem sucesso devido ao 
grande número de linhas desativadas e de pessoas que disseram estar ocupadas para responder o 
formulário. A maior média de idade geral entre os respondentes foi de 30 a 39 anos, sendo 54,8% 
do total. A pesquisa mostrou que que a maior parte, 64% dos participantes, está atuando na área de 
formação, onde exercem alguma função no serviço público, logo, podendo aplicar os conhecimentos 
obtidos no curso.

Foi possível analisar que o público, em sua maioria, é composto por casados e com filhos, 
explicando o resultado de algumas perguntas de cunho demográfico e social, como o motivo de uma 
possível desistência durante o curso, onde 67,7% dos participantes (21 pessoas) responderam que 
em algum momento poderiam ter deixado o curso pela dificuldade de conciliar trabalho com o estudo 
– conforme mostra o Quadro 1. Também se percebeu que, além do trabalho e do estudo, teriam a 
família para cuidar no horário vago, sendo uma maioria de 64,5% (20 pessoas) de pessoas casadas.
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Quadro 1 – Caracterização do Levantamento

VARIÁVEL N % VARIÁVEL N %
SEXO POSSUI FILHOS?
Masculino
Feminino
Total

41,9% Sim
Não

87,1%
58,1% 12,9%
100%

ESCOLARIDADE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO
Sim, serviço público e iniciativa privada.
Sim, serviço público
Sim, iniciativa privada
Não trabalho

03
20
07
01

9,7%
64,5%
22,6%
3,2%

20 horas
30 horas
40 horas
Acima de 40 horas
Não trabalho

3,2%
32,3%
45,2%
19,4%
0,0%

ESTADO CIVIL RENDIMENTO
Solteiro 07 22,6% 1 salário mínimo 02 6,5%
Casado 20 64,5% Entre um e 2 salários 

mínimos
10

Separado 01 3,2% Entre 2 e 5 salários mínimos 18  58,1%
Outro 03 9,7 % Acima de 10 salários 

mínimos
01  3,2 %

Não trabalho 00  0,0%
Fonte: Elaborada pelo autor com base nos resultados da pesquisa (2018).

Forram verificados no público-alvo os fatores que poderiam ter contribuído para desistência. 
Teve como destaque a dificuldade para conciliar trabalho e estudo, percebido por 68% da amostra, 
seguido por 23% pela falta de organização do tempo, e 25% alegaram que a distância seria 
um complicador. O uso da tecnologia e o acesso a internet não tiveram grande relevância como 
complicadores, ficando com 4% e 7%, respectivamente, entre as respostas da amostra. 

Quanto a rendimento, 58,1% (18 pessoas) recebem entre 2 e 5 salários mínimos, e no 
momento apenas 1 participante está desempregado.

De acordo com os resultados obtidos na pesquisa, identificou-se que para 65% das pessoas 
foi o primeiro curso a distância e com extremo retorno positivo, 100% dos egressos recomendariam 
o curso a outra pessoa, logo se entende que foi alcançado um dos objetivos da graduação, que é de 
satisfação dos formados e melhor prepará-los para o mercado. 

Quanto à melhoria nas condições profissionais, que remete a elevação de cargo e ganho 
intelectual, 87,1% (27 pessoas) confirmaram que após a graduação houve melhorias, atingindo 
também o objetivo de que estes egressos saíssem mais preparados e com uma bagagem intelectual 
para fazer a diferença no mercado. 

Quanto à melhoria nas condições financeiras, 15 pessoas (48,4%) disseram que após a 
graduação passaram a receber melhor; já 16 (51,6%) dizem não ter havido melhoria na parte 
financeira. Mesmo que o número de pessoas que disseram não ter havido melhoria financeira ter 
sido maior, quase metade dos participantes julgou que a graduação lhes trouxe evolução financeira, 
e considerando que o curso teve seu término recente, acredita-se que em um breve espaço de tempo 
esse número suba, principalmente com o período de crise econômica em que o Brasil está passando, 
torna ainda mais difícil esta ascensão. 

Pode-se medir o nível de satisfação quanto ao curso em geral, com nível de avaliação de 1 a 5, 
sendo 1 para muito insatisfeito, e 5 para muito satisfeito. O resultado aferiu que o nível de satisfação 
foi alto, sendo 71% (22 pessoas) responderam que tiveram uma experiência muito satisfatória, 
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22,6% (7 pessoas) ficaram satisfeitas, e apenas 6,5% (2 pessoas) responderam que não ficaram 
satisfeitas nem insatisfeitas. 

Foi questionado quanto a motivação da escolha do curso, e foi obtido o resultado de que, 35,5% 
(11 pessoas) ingressaram por necessidade de formação na área em que já trabalhavam, 42,2% (14 
pessoas) buscavam progressão na carreira, 51,6% (16 pessoas) ingressaram por afinidade/vocação, 
6,5% (2 pessoas) por sugestão de amigos ou familiares, e 3,2% (1 pessoa) por falta de alternativa. 
Lembrando que a soma das porcentagens atinge valor superior a 100% devido à questão oferecer 
mais de uma oportunidade de escolha ao respondente. 

O nível de motivação durante formação obtido através do formulário revelou que nenhum dos 
participantes considerou baixo ou muito baixo, sendo maioria 71% (22 pessoas) que consideraram 
alto nível de motivação. É possível considerar que a questão da modalidade EAD não foi uma barreira 
para o desenvolvimento dos participantes durante a graduação, não houve reclamações referentes a 
material ofertado, conteúdo, desempenho, atualidade dos temas abordados, acesso à internet. Sendo 
assim, os respondentes consideraram a experiência como satisfatória. 

Em dificuldades relacionadas a alguma disciplina, os egressos responderam que utilizaram 
diversas formas de contato para resolução, como tutoria a distância, tutoria presencial, coordenação 
do curso, colegas de classe, professores das disciplinas, telefone e e-mails. Sendo assim, não houve 
dificuldade para se obter auxílio. Segundo o resultado relacionado ao tempo médio que os egressos 
levavam para concluir e postar as atividades, 77,4% (24 pessoas) responderam que levavam de 1 
a 5 dias, e 22,6% (7 pessoas) relataram que levavam de 6 a 10 dias, em nenhuma resposta houve 
relato acima destes períodos. Quanto aos tipos de tutorias ofertados pelo curso, 96,8% (30 pessoas) 
disseram que em algum momento o curso ofertou tutoria presencial e a distância, 3,2% (1 pessoa) 
diz ter recebido apenas a distância.

Com base nos resultados obtidos na pesquisa, é visível que o curso alcança os seus objetivos 
principais, de devolver conhecimento e formar profissionais capacitados para expandir habilidades 
e conduzir com excelência organizações tanto públicas quanto privadas, nas esferas regionais, 
nacionais e até internacionais. O curso forneceu possibilidades para que os acadêmicos não 
sentissem desvantagem pela modalidade EAD, e também conseguiu a satisfação dos mesmos quanto 
a facilidade de comunicação. 

5. Considerações finais
O Brasil precisa formar cada vez mais gestores capacitados e assim articular e destinar vagas 

exclusivas para administradores profissionais. É perceptível obras desnecessárias por todos os órgãos 
públicos sem acompanhamento de administradores, e a falta de conhecimento dos procedimentos e 
o alto nível de desperdício de verba pública são exemplos de urgências. 

O país tem os recursos necessários para ser uma potência do futuro, e muitos afirmam isso. O 
que falta são administradores capacitados gerindo a execução das obras públicas, o “Administrador 
Público”, que é preparado para desenvolver e colocar em prática as melhores técnicas. Os sujeitos 
pesquisados estavam localizados em várias cidades do Tocantins, um estado membro da Amazônia 
Brasileira, impactado pelo difícil acesso em seu interior e muitas vezes distante de centros de 
formação, como a maioria das comunidades localizadas no interior da Amazônia brasileira. 

O curso de Administração Pública UAB da Universidade Federal do Tocantins tem como objetivo 
justamente agregar conhecimentos e habilidades aos acadêmicos, para que saiam profissionais com 
potencial para estarem à frente de qualquer organização e levarem toda equipe ao sucesso.
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Desta forma, este trabalho teve como objetivo analisar o perfil e perspectivas dos egressos 
do curso de educação a distância de Administração Pública da Universidade Federal do Tocantins, 
baseando-se nos autores estudados e nos resultados obtidos através dos formulários aplicados. 

O primeiro objetivo específico, que buscou levantar o perfil demográfico dos egressos do 
curso pesquisado, foi alcançado. Por meio dos resultados dos formulários aplicados, identificou-se 
que a maior parte dos egressos participantes da pesquisa considerou uma melhora nas condições 
profissionais, que houve também melhoria nas condições financeiras pós formação, que são em sua 
maioria casados e com filhos e que possuem rendimento entre 2 e 5 salários mínimos.

O segundo objetivo específico, que procurou identificar empregabilidade dos formados, nos 
segmentos público e privado, também foi atingido, sendo que 64,5% (20 pessoas) estão atuando no 
serviço público, 22,6% (07 pessoas) no serviço privado, 9,7% (03 pessoas) em ambos, e apenas 01 
pessoas (3,2%) está desempregada. Chegando a conclusão que maior parte dos egressos direcionou 
a carreira para o serviço público.

De modo geral, o trabalho atendeu aos objetivos propostos. Por meio da pesquisa, foi possível 
fazer uma avaliação geral do curso, trazendo o feedback dos egressos, e com os resultados positivos 
oferecendo respaldo para que haja continuação do trabalho.

Segundo Morais (2014) a inserção através da Emenda Constitucional nº 19, da eficiência 
como princípio constitucional da Administração Pública, significa que o administrador deve buscar 
o constante aprimoramento dos serviços públicos e permitir o exercício pleno da cidadania através 
da garantia de acesso às informações de interesse público a toda coletividade de modo célere, 
econômico e eficiente. 

Ainda de acordo com Morais (2014), o serviço público requer observância estatal, e que a 
questão da eficiência só pode ser o resultado de uma conjugação do controle interno e externo. Sendo 
um equívoco atribuir ao servidor público unicamente a má qualidade do serviço prestado, quando 
este, na maioria das vezes, é também uma vítima do sistema administrativo.

Espera-se que o presente estudo tenha colaborado não apenas para o curso e a instituição 
alvo da pesquisa, mas para identificar as possíveis potencialidades e aprimorar alguns pontos para 
que nas próximas turmas possa haver ainda mais excelência no método de ensino, logo, beneficiando 
os próximos ingressantes e a população em geral com profissionais capacitados.
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O USO DE SITES DE REDES SOCIAIS CORPORATIVAS COMO 
FERRAMENTA PARA GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS 

ORGANIZAÇÕES

Tonia Keiserman Lempke1

Resumo: A gestão do conhecimento nas empresas é uma ferramenta para ganhar competitividade e 
alavancar resultados. Para que a gestão do conhecimento seja eficaz, é necessário que a empresa disponha de 
ferramentas e práticas que estimulem a disseminação do conhecimento. Neste sentido, os sites de redes sociais 
corporativas se apresentam como facilitadores do processo de gestão do conhecimento nas organizações. 
Suas funcionalidades incentivam a cooperação e a interação, estimulando a criação e uso de comunidades de 
usuários unidos por interesses mútuos. Este estudo faz uma revisão conceitual de gestão do conhecimento e 
redes sociais on-line e propõe a aplicação de dois questionários: um para checar a maturidade organizacional 
para o uso de site de rede social corporativa, e outro para avaliar quais ferramentas no uso pessoal das redes 
sociais podem apoiar o compartilhamento de conhecimento.

Palavras-chave: Compartilhamento do Conhecimento. Gestão do Conhecimento. Redes Sociais Corporativas. 
Comunicação Organizacional.

1. Introdução
A busca por vantagens competitivas no mercado é realidade de todas as empresas que almejam 

resultados superiores. Neste contexto, diversos olhares sobre a gestão da organização são lançados, 
e a proposição de métodos e ferramentas para apoiar o gerenciamento eficaz de uma empresa é 
ampla.

Há dois ativos que são de extrema importância para o dia a dia das organizações, e que 
trataremos neste artigo: o conhecimento e a comunicação. Fazer a gestão do conhecimento que se 
entrelaça entre funcionários, gestores, políticas e normas, sistemas de informação, parceiros de 
negócio e outros, não é tarefa fácil, pois, além da necessidade de difundir o conhecimento entre tais 
públicos, é necessário atualizá-lo. Após apresentar a metodologia do trabalho na seção 2, falaremos, 
na terceira parte, sobre a importância da gestão conhecimento nas empresas.

A comunicação clara e com fluxos definidos faz parte das práticas que levam ao engajamento 
de funcionários e ao aumento de suas entregas e resultados. Para a disseminação do conhecimento, 
a comunicação interna torna-se fundamental. Neste cenário, as redes sociais on-line são plataformas 
comunicacionais que apresentam recursos que podem facilitar a difusão e a organização do 
conhecimento entre seus usuários. Vemos esta argumentação na quarta parte do artigo.

Ainda que os sites de redes sociais corporativas se apresentem como uma ótima ferramenta 
para a gestão do conhecimento, estudos mostram que existem barreiras para a sua plena utilização, 
como vemos na quinta seção do trabalho. Em um estudo, Leonardi (2017) propõe mecanismos 
teóricos e recursos potenciais das mídias sociais que podem transpor esses obstáculos. É a partir 
das defesas de Leonardi (2017) que este artigo propõe dois questionários a serem aplicados com 
funcionários de empresas. 

Os formulários propostos no item 6 pretendem checar o nível de maturidade organizacional 
para o compartilhamento de conhecimento, bem como investigar quais as funcionalidades dos sites 
de redes sociais que podem estimular este compartilhamento, cooperação e interação. A aplicação 
destes instrumentos poderá ser feita em organizações que, ou desejam realizar a implantação de uma 

1 Programa de Pós-graduação em Comunicação e Informação / UFRGS.
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plataforma interna nestes moldes, ou já a têm em funcionamento, mas com insucesso nas finalidades 
de comunicação, participação e no compartilhamento de conhecimento.  

2. Metodologia
Para a elaboração deste artigo realizou-se uma pesquisa exploratória por meio de levantamento 

bibliográfico a respeito do tema. Conceitos foram analisados, revisados e discutidos, a partir de 
literaturas especializadas e pesquisas publicadas nos campos da gestão do conhecimento e das redes 
sociais on-line. Apresentamos teorias e abordagens também sobre a relação do compartilhamento 
do conhecimento e o potencial uso dos sites de redes sociais corporativas, objetivando contribuir no 
estudo integrativo destas práticas. 

Realizamos a construção de dois questionários, que podem ser aplicados nas organizações na 
implantação e/ou manutenção de rede social corporativa on-line, buscando o compartilhamento de 
conhecimento organizacional. Os modelos de questionários apresentados foram construídos a partir 
do estudo de Leonardi (2017).

3. A importância da gestão do conhecimento nas empresas
Os ativos de uma organização vão muito além de seu prédio, de suas pessoas, produtos e 

serviços. O conhecimento que paira entre seus funcionários, gestores, na relação com fornecedores, 
e em diversas situações faz parte dos ativos e diferenciais das empresas. A disputa por vantagem 
competitiva no mercado faz com que as empresas atuem de maneiras diferentes, aplicando estratégias 
que buscam a elevação do desempenho organizacional. 

Dentro dessas estratégias, podemos citar a gestão do conhecimento nas empresas. A Era do 
Conhecimento traz uma nova visão na sociedade, no sentido de direcionar as pessoas a trabalharem 
em equipe na busca de solução para os problemas, desenvolvendo práticas em comunidades 
do conhecimento humano (RIBEIRO et al. 2017). Por isso, fazer a gestão do conhecimento é tão 
importante e representa um desafio na estrutura processual das organizações. 

Segundo Wenger (1999), a comunidade de prática pode ser uma comunidade que aprende, 
composta por indivíduos que têm o compromisso de agregar as melhores práticas, não somente uma 
junção de pessoas definidas por algumas características. É uma união de pessoas que aprendem, 
constroem e fazem a gestão do conhecimento.

A disseminação do conhecimento torna-se importante na medida em que a velocidade 
dos negócios é cada vez maior, imprimindo a necessidade de agilidade na entrega de estratégias 
diferenciadas para garantir a competitividade no mercado. Os empregados necessitam absorver o 
conhecimento sobre suas atividades e funções, dentro do contexto e cultura organizacional, cada vez 
mais rápido. Para garantir um bom desempenho organizacional, o funcionário precisa conhecer as 
normas e políticas da empresa, compreender a cultura e, logicamente, ter domínio das suas atividades 
funcionais. Ou seja, o funcionário necessita captar esse conhecimento que está entre seus colegas e 
no contexto da empresa e, ao processá-lo com suas atitudes, construir novos conhecimentos. Espera-
se que esse novo conhecimento seja compartilhado com seus colegas, fazendo assim um círculo 
virtuoso. 

As ações e ferramentas que a organização proverá para esse círculo compõem a gestão do 
conhecimento. Conforme traz Senge (1998), o processo de aprendizagem organizacional acontece 
a partir de condições concretas para que as pessoas aprendam a criar sua própria realidade, 
auxiliando-as a compreender e interagir com o contexto em que vivem. Deste modo, a gestão do 
conhecimento faz com que o conhecimento seja utilizado para elevar o desempenho organizacional, 
e por consequência, seus resultados.
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Fazer a gestão do conhecimento inclui a criação, o armazenamento, o compartilhamento, o 
desenvolvimento e a aplicação de conhecimento. A complexidade de mensurar resultados de um 
recurso intangível como o conhecimento, mostra-se um desafio na gestão das empresas. Sobre esse 
fato, Angeloni (2002, p. 15) afirma que “não se pode negar a relevância da gestão do conhecimento 
no meio organizacional como técnica de gestão, fato que exige uma nova postura em relação aos 
desafios organizacionais contemporâneos”. 

O conceito de gestão do conhecimento é apresentado por Moresi (2001, p.137) como “o 
conjunto de atividades que busca desenvolver e controlar todo tipo de conhecimento de uma 
organização, visando à utilização na consecução de seus objetivos”. Para o autor, os gestores devem 
estabelecer políticas, procedimentos e tecnologias objetivando o gerenciamento efetivo da base de 
conhecimento existente nos departamentos da organização, favorecendo a gestão do conhecimento e 
o apoio ao processo de decisão na empresa. Por isso, é fundamental que tais políticas, procedimentos 
e tecnologias criem as condições necessárias para os processos de coleta, distribuição e utilização 
efetiva e eficaz do conhecimento (MORESI, 2001).

A aprendizagem organizacional depende necessariamente dos indivíduos. Não significa 
dizer que a aprendizagem individual garantirá a organizacional. Contudo, a última não ocorre sem 
a primeira, segundo Senge (1998). Por isso, o conjunto de ferramentas e ações para o estímulo à 
difusão do conhecimento é tão relevante, bem como a adaptação de métodos e práticas para 
aplicação em diferentes organizações. Sobre a difusão e criação, Lacombe (2005, p. 343) define a 
gestão do conhecimento como “o conjunto de esforços ordenados e sistematizados visando a criar um 
conhecimento novo, difundi-lo na organização para os que dele precisam e incorporá-lo a produtos, 
serviços e sistemas”. 

A gestão do conhecimento nas empresas é uma estratégia para obter vantagem competitiva 
frente ao mercado (DAVENPORT, 1997). Teece, Pisano e Shuen (1997) apresentam o gerenciamento 
do recurso conhecimento como uma capacidade dinâmica das organizações, e por tal motivo, é fonte 
de diferenciação nos negócios na busca por desempenhos superiores.

Com relação à produção e difusão de conhecimentos e a inovação, Corsani (2003) descreve 
as transformações em curso que demonstram a passagem do capitalismo industrial ao capitalismo 
cognitivo. A autora explica que vivemos o momento da valorização sobre o conhecimento, de 
sua difusão e socialização. Para a autora, a inovação é a produção de conhecimento pelo próprio 
conhecimento. Em outras palavras, o que permite criar conhecimento é a difusão deste e é dentro 
desse processo que está a inovação. Para que ela ocorra, portanto, é preciso a ação do homem.

A ação do indivíduo é fator condicional para a existência das redes sociais on-line, como 
veremos a seguir.

4. Os sites de redes sociais corporativas
As redes sociais on-line têm influenciado diariamente a rotina das pessoas. Estar conectado 

através delas tornou-se parte do cotidiano das multidões. Ao acompanhar a solidez de sua utilização, 
algumas empresas decidiram acompanhar esse movimento social e econômico e adotar as chamadas 
redes sociais corporativas, que são a reprodução das plataformas de redes sociais on-line (tais como 
o Facebook, por exemplo), porém em ambiente corporativo particular da instituição.

A ideia é que as características de convergência, proximidade, conexão, inovação, cooperação, 
colaboração e comunicação mais próximas, trazidas pelos sites de redes sociais, também possam ser 
aproveitadas dentro de uma rede específica da organização, estabelecendo relacionamento entre 
funcionários e empresa. Tais atributos proporcionados por essas plataformas podem modificar a 
comunicação organizacional das empresas.
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Segundo Phiphitphatphaisit e Tuamsuk (2016), a ampliação das tecnologias via web permitiu 
o desenvolvimento das comunidades on-line, onde seus membros podem criar os próprios perfis 
para serem exibidos em uma plataforma aberta para o público ou para um público segmentado. A 
conexão com outros membros é formada, e os dados e informações apresentados são sistematizados 
nesta ligação. Assim, forma-se uma comunidade de interesse mútuo – uma reunião de pessoas 
com o propósito de compartilhar informações e opiniões. Esta interação traz uma fonte gigantesca 
de informações, propiciando benefícios às organizações interessadas em usá-las – originando a 
chamada rede social corporativa. Ao estudar exemplos de redes sociais corporativas já praticadas em 
empresas como IBM, Accenture e SAP, os autores dizem: 

Criando estas redes, a eficiência do trabalho dentro da organização notavelmente aumentou. 
Colegas de trabalho puderam compartilhar informações, aprender corporativamente, 
estimular novas ideias, bem como trouxeram um senso de harmonia dentro das comunidades 
organizacionais (PHIPHITPHATPHAISIT E TUAMSUK, 2016, p. 862). 

Um número notável de empresas está investindo recursos consideráveis na construção de 
blogs internos e plataformas e incentivando seus funcionários a utilizá-los (LUO et al., 2015). Nos 
últimos anos temos alguns exemplos de plataformas de redes sociais corporativas vindo à tona, e com 
a chancela de gigantes da Tecnologia da Informação, tais como: Workplace, do Facebook; Yammer, da 
Microsoft; Chatter, da Sales Force; entre outros. 

O fato é que a possibilidade de colaboração trazida pela internet e pelos sites de redes sociais 
pode ser bastante aplicada pelas empresas, se considerarmos que através da colaboração podemos 
influenciar e modificar a forma com que a comunicação organizacional toma forma. O uso dessas 
plataformas pode gerar uma aproximação na comunicação entre seus usuários – funcionários 
com funcionários e organização com funcionários. Consequentemente, o acesso à informação e a 
participação da comunicação organizacional na rotina profissional modifica-se. 

Quando nos aprofundamos sobre participação nas redes sociais e construções coletivas, 
Jenkins (2009) traz o conceito de cultura participativa, que consiste na interação do consumidor 
contemporâneo com as formas comunicacionais. O consumidor deixa de ser receptor passivo e passa 
a ser participativo, criando e compartilhando de forma coletiva. Há a apropriação de elementos 
pertencentes a certo produto midiático por pessoas que não o produziram originalmente e, a partir 
desse produto, criam seus próprios. O usuário não somente consome a informação pelos meios de 
comunicação, ele passa à qualidade de produtor da informação, através de seu blog, página pessoal 
ou outros recursos. 

Como o consumo torna-se um processo coletivo, Jenkins (2009) utiliza-se do conceito 
“inteligência coletiva”, de Pierre Levy – os conhecimentos individuais trocados uns com os outros 
fazem com que se expandam as informações, forjando a inteligência coletiva – e o relaciona com a 
ideia de convergência, onde a interação das mídias aproxima o autor e o consumidor, passando este 
de receptor passivo a um lugar ativo. As chamadas comunidades de conhecimento, que se formam 
em torno de interesses intelectuais comuns, reforçam o conceito de inteligência coletiva.

As noções de comunidade nas plataformas e suas características de multiplicação e difusão 
de conhecimentos e informações, ou seja, sua propagação, podem encontrar explicação no conceito 
de propagabilidade, trazido por Jenkins et al. (2014), que afirmam que tudo aquilo em torno do que 
se pode criar uma conversa é propagável. A propagabilidade é a soma dos recursos técnicos que 
facilitam a circulação de algum tipo de conteúdo, ou seja, as estruturas econômicas que permitem 
ou restringem a circulação, as características de uma mídia que podem motivar uma comunidade 
ao compartilhamento de informações ou os sites de redes sociais, que conectam as pessoas 
significativamente, por exemplo.
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Na mesma direção, para que a cooperação e colaboração funcionem, a comunicação 
é fundamental. Benkler (2011) diz que sistemas de cooperação no mundo todo dependem 
principalmente da comunicação. Trazendo exemplos reais de cooperação bem-sucedida, o autor 
afirma que com a ascensão de sites como Facebook, MySpace, LinkedIn e outros – em que há 
recursos como páginas de discussão e murais – a capacidade simples de se comunicar e conectar 
simultaneamente com os outros é suficiente para levar as pessoas a agirem juntas para um objetivo 
comum, qualquer que seja ele. Para o autor, as plataformas on-line tornam a comunicação mais 
fácil, fazendo conexões sincronizadas. Em um ambiente de confiança e comunicação contínua, a 
cooperação e interação permitem que os usuários busquem juntos um objetivo, executando o sentido 
de comunidade.

O fato é que o conceito de rede social, existente no âmbito pessoal, também existe no âmbito 
profissional. Uma empresa é uma grande rede de pessoas. Quando refletimos essa rede digitalmente 
– por meio das plataformas em questão – espera-se o reforço da cultura organizacional, através de 
uma comunicação mais aberta e ágil, proporcionando de forma mais próxima a colaboração.

4.1 As plataformas de redes sociais corporativas e a gestão do conhecimento
O uso de sites de redes sociais corporativas apresenta-se como um apoio à gestão do 

conhecimento, pois, na medida em que são compostas por pessoas e relacionamentos, as redes 
constituem um ambiente dinâmico onde qualquer um pode criar, compartilhar e contribuir para o 
conhecimento construído dentro da organização (MEIRA & RIBEIRO, 2009).

Segundo Phiphitphatphaisit e Tuamsuk (2016), estudo realizado pelo governo do Reino 
Unido que investigou o desenvolvimento de redes sociais corporativas on-line revelou que a rede 
pode melhorar a capacidade de gerenciamento de conhecimento, a conexão entre colegas, os 
novos relacionamentos e o engajamento dos funcionários. Turban et al. (2011) também estudaram 
os benefícios da aplicação dos sites de redes sociais corporativas, e os resultados revelam que a 
ferramenta é benéfica para a disseminação e o compartilhamento de informações, treinamento e 
aprendizagem, gestão do conhecimento, comunicação, atividades de gerenciamento, solução de 
problemas, colaboração e inovação.

Quanto ao benefício do gerenciamento do conhecimento nas empresas, Meira e Ribeiro 
(2009) afirmam: “A redução na perda do Capital Intelectual referente à saída de empregados das 
organizações, a redução do custo para o desenvolvimento de novos produtos, e o aumento da 
produtividade por tornar o conhecimento mais facilmente acessível a todos são alguns dos diversos 
benefícios da adoção de uma estratégia de gestão do conhecimento” (MEIRA & RIBEIRO, 2009, p. 
155). 

Os sites de redes sociais on-line têm se apresentado como uma forma eficiente de compartilhar 
e distribuir conhecimento individual e, por isso, seu uso demonstra uma abordagem interessante para 
iniciativas organizacionais de gestão do conhecimento (COSTA et al, 2008). As redes sociais on-line 
são grandes repositórios de informações que vêm dos usuários, nas mais diversas categorias, e por 
isso merecem atenção especial com relação à eficiência no compartilhamento de conhecimento entre 
os indivíduos. Segundo Kane (2017), estudiosos têm sugerido que a mídia social pode revolucionar 
o modo como o compartilhamento de conhecimento ocorre nas organizações e, consequentemente, 
o modo como as organizações poderão pensar a gestão do conhecimento. O modelo prometido pelas 
mídias sociais e destacado pelo autor parece muito simples: no curso de seu trabalho, as pessoas 
comunicam-se umas com as outras, e essas comunicações produzem conhecimento. Então, alguém 
encontra por acaso essas comunicações, as lê, e sua interpretação do contexto a faz aprender – o 
conhecimento em si e aquele que tem esse conhecimento para fornecer (KANE, 2017).
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Tal modelo é bastante diferente do modelo dominante de gestão do conhecimento vinculado 
ao uso de sistemas que sugerem uma sequência de eventos: alguém gera conhecimento na prática 
de seu trabalho, codifica esse conhecimento em um documento, envia este para um repositório 
compartilhado, e um outro alguém, decidindo que necessita do conhecimento, vai até o repositório 
para resgatar a informação. A pessoa então lê o documento e decodifica o conhecimento para poder 
aplicá-lo ao seu trabalho (LEONARDI, 2017).

Outro aspecto interessante de ser levantado é relativo à participação e ao engajamento dos 
usuários nos sites de redes sociais. Quando falamos em ferramentas de gestão do conhecimento, a 
participação dos gestores e funcionários é fundamental. Concluímos então que, ao apresentarmos 
a eles ações de gerenciamento que os estimulem e sejam interessantes para suas contribuições, 
maior será o engajamento na ferramenta. Luo et al. (2015) trazem que as pessoas tendem a usar 
mais determinada tecnologia quanto mais existirem pessoas utilizando-a. Assim, o valor social de 
uma rede cresce com o aumento da participação das pessoas. Kraut et al. (1998) observaram esse 
comportamento em seu estudo: as pessoas usaram mais um sistema em particular quando mais 
pessoas o estavam utilizando e quando mais pessoas do seu próprio grupo de trabalho o estavam 
utilizando. 

5. As barreiras da utilização das redes sociais corporativas e do compartilhamento 
de conhecimento

Olhando pelo viés apresentado, poderíamos concluir que a utilização de sites de redes sociais 
para o compartilhamento de conhecimento seria fácil e comum. Segundo Leonardi (2017), “mídias 
sociais como sites de redes sociais, blogs e wikis tornam a comunicação rotineira mais visível, 
mais frequente e com menos esforço do que qualquer outro tipo de ferramenta de comunicação” 
(LEONARDI, 2017, p. 49). Contudo, mesmo apresentando vasta argumentação sobre como os 
sites de redes sociais corporativas são aliados da gestão do conhecimento nas organizações, e 
portanto, defendendo a combinação destas ferramentas, estudo realizado pelo autor expôs a falta 
de participação de colaboradores em tais plataformas. Leonardi (2017) estudou as barreiras para 
o compartilhamento do conhecimento através dos sites de redes sociais corporativas. Para estas 
barreiras, apresentou as potenciais funcionalidades das redes sociais on-line (não corporativas) que 
podem ajudar a ultrapassá-las. O conteúdo está apresentado na tabela 1.
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Tabela 1 - Barreiras para o compartilhamento do conhecimento e o potencial da mídia social para 
ajudar a superá-las

Fonte: Leonardi (2017).

O estudo sugere os mecanismos teóricos para que as barreiras de compartilhamento de 
conhecimento nas organizações possam ser transpostas, conforme listagem abaixo:

a) Reconhecimento público – de lideranças ou de colegas.
b) Fazer com que as pessoas vejam benefícios pessoais a partir das contribuições dos outros.
c) Ajudar as pessoas a verem que outros estão ativamente contribuindo em uma determinada 

área.
d) Ter feedback nas contribuições.
e) Promover uma cultura de discussão dos problemas.
f) Encorajar a comunicação entre departamentos.
g) Conectar pessoas com informação relevante para elas.
h) Personalizar a informação.
As funcionalidades dos sites de redes sociais que se mostram como potenciais para apoiar os 

mecanismos teóricos citados acima são:
a) Ter postagens que permitam comentários, conversas públicas.
b) Ter a possibilidade de “like” ou “curtir” nas postagens.
c) Usar algoritmos que façam notificações em “push” para pessoas e conteúdos similares.
d) Destacar conteúdo ativo e conversações para usuários relevantes.
e) Ter reconhecimento público para utilidade das contribuições.
f) Suporte público da liderança para problemas que necessitam soluções.
g) Aumentar o uso de tags emergentes ou folksonomias.
h) Encorajar o compartilhamento de conteúdo que não tenha a ver com o trabalho, objetivando 

semear interações posteriores, relacionadas ao trabalho.



108Sumário

6. Resultados 
É a partir das proposições de Leonardi (2017) que este trabalho propõe dois questionários 

para serem aplicados em empresas com seus funcionários. Ambos os instrumentos de pesquisa são 
compostos de perguntas binárias – “sim” e “não” – e de escala de percepção gradativa para outras 
questões. 

O formulário proposto na figura 1 possui questões feitas a partir de cada tópico dos mecanismos 
teóricos que podem superar as barreiras do compartilhamento do conhecimento. O objetivo desse 
levantamento é checar o nível de maturidade da empresa para a implantação e execução de uma 
plataforma de rede social corporativa. Quanto mais alta a pontuação atingida por meio das respostas 
dos empregados, maior é o nível de maturidade cultural e contextual da organização, ou seja, ela 
estará mais pronta para a utilização de um site de rede social corporativa que objetiva compartilhar 
o conhecimento entre todos.

O segundo formulário, proposto na figura 2, pretende analisar o uso pessoal de funcionalidades 
de sites de redes sociais, entendendo que quanto maior a pontuação nas ferramentas, mais elas 
têm aderência para utilização. Se o usuário já tem familiaridade e vê vantagens no uso em certas 
funcionalidades de suas redes on-line, é provável que quando estas estiverem em funcionamento em 
uma plataforma interna, isso possa incentivá-lo e facilitar a disseminação do conhecimento dentro 
da empresa. 

A proposição é de que ambos os questionários sejam aplicados em funcionários de empresas 
que, ou desejam implantar uma plataforma de rede social corporativa, ou já a têm em funcionamento, 
porém operando com dificuldade no compartilhamento do conhecimento entre os participantes. A 
análise dos resultados obtidos a partir da aplicação das pesquisas auxiliará no plano de ação em 
busca da melhor utilização dos sites de redes sociais corporativas.

Sobre restrições de aplicação dos questionários, é importante ressaltar que o formulário 
apresentado na figura 2 só poderá ser aplicado em pessoas que utilizam no mínimo um site de rede 
social, pois as perguntas são a respeito dos hábitos, costumes e preferências do perfil de utilização 
pessoal.

7. Considerações Finais
O presente artigo tratou sobre a importância da gestão do conhecimento nas empresas como 

ferramenta para obter vantagem competitiva no mercado, alavancando resultados e desempenho 
organizacional superiores.

Para que haja a gestão do conhecimento dentro das organizações, além da necessidade 
da cultura organizacional estar preparada para tal, são necessários ferramentas e processos 
que estimulem o círculo virtuoso de compartilhamento de conhecimento. A disseminação do 
conhecimento deve ser uma prática dentro da empresa, e para isso, a aplicação de instrumentos 
de gestão, sistemas, fluxos estabelecidos é de extrema relevância. A aprendizagem organizacional 
depende dos indivíduos, e a ação dos indivíduos é fator condicional para o uso e manutenção dos 
sites de redes sociais. 

A utilização massiva das mídias sociais nos últimos anos abriu espaço para um novo modelo 
de sistema de comunicação dentro das empresas: os sites de redes sociais corporativas. Tais 
plataformas internas são facilitadoras do fluxo comunicacional e permitem o compartilhamento de 
conhecimento, na medida em que se inserem no conceito de cultura participativa, em que o indivíduo 
passa de usuário à condição de produtor da informação (JENKINS, 2009).
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Figura 1 - Questionário para avaliação da maturidade organizacional para implantação de site de 
rede social.

Mecanismos teóricos para transpor barreiras do 
compartilhamento de conhecimento nas empresas

(Segundo estudo de Leonardi, 2017)
Questões para reflexão considerando a cultura e contexto organizacional atual da empresa em que o entrevistado trabalha

Sim Não Neutra
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Minha empresa tem ações de reconhecimento público entre colegas.

Caso sim, minha percepção sobre as ações de reconhecimento público entre colegas é:

Minha empresa tem ações de reconhecimento público da liderança para os liderados.

Caso sim, minha percepção sobre as ações de reconhecimento público dos líderes com seus liderados é:

Minha empresa dá espaço / tem ações ou políticas para que outros contribuam com minhas atividades e que eu possa contribuir 
com as astividades dos outros.

Caso sim, minha percepção sobre a contribuição dos colegas em minhas atividades é:

Minha empresa dá visibilidade para as contribuições positivas de colegas em deterninadas áreas. Minha percepção sobre esta 
afirmação é:

Eu fico sabendo quando meus colegas estão contribuindo ativamente em deterinadas áreas. Minha percepção para esta 
afirmação é:

Eu acho importante contribuir com colegas de áreas diferentes da minha. Minha percepção referente a esta afirmativa é:

Ter feedback nas contribuições. Eu recebo feedback  das contribuições que faço com colegas e áreas. Minha percepção sobre esta afirmação é:

Promover uma cultura de discussão dos problemas. Minha percepção sobre a cultura de discussão dos problemas em minha empresa é:

Encorajar a comunicação entre departamentos. Minha percepção sobre a comunicação entre departamentos é:

As informações relevantes para o meu trabalho chegam até mim. Minha percepção sobre esta afirmação é:

As informações relevantes para mim chegam até a minha área/departamento. Minha percepção sobre esta afirmação é:

Tenho interação com pessoas que trazem informações relevantes para mim. Minha percepção sobre esta afimação é:

Minha empresa tem ações efetivas, ou políticas de aproximação, que me conectam/ me fazem interagir com colegas que trazem 
informações relevantes para mim. Minha percepção sobre esta afimação é:

Sinto-me mais confortável ao buscar a informação que preciso com um colega específico que conheço, e não contatando a área/ 
departamento em geral. Minha percepção com esta afirmativa é:

Minha empresa tem ferramentas que disponibilizam algumas informações pessoais dos colegas de trabalho como fotos, 
formação, interesses, comentários, etc.

Caso a resposta acima seja "sim": Minha empresa estimula a inserção destas informações pessoais nesta ferramenta. Minha 
percepção em relação a esta afirmação é:

Sinto-me mais seguro em buscar informações com colegas que eu tenha acesso a algumas informações pessoais deles (fotos, 
interesses, comentários, etc). Minha percepção sobre esta afirmação é:  

Minha empresa tem ações que promovam a interação entre colegas, que não têm a ver com o trabalho.

Ajudar as pessoas a verem que outros estão ativamente 
contribuindo em uma determinada área.

Conectar pessoas com informação relevante para elas.

Personalizar a informação.

Escala de percepção para resposta
Considere a gradação:

1 = baixa/fraca/ruim e 5 = alta/forte/ótimo

Positiva Negativa

Reconhecimento público – de lideranças ou de colegas.

Fazer com que as pessoas vejam benefícios pessoais a 
partir das contribuições dos outros.

Fonte: Elaborada pela autora (2018).
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Figura 2 - Questionário sobre uso pessoal de funcionalidades dos sites de redes sociais.
Potenciais dos sites de redes sociais que podem apoiar 

os mecanismos teóricos
(Segundo estudo de Leonardi, 2017)

Questões para reflexão sobre ferramentas / funcionalidades no uso pessoal (particular) de sites de redes sociais 

Neutra
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Minha percepção sobre a possibilidade de comentar em postagens, nas redes sociais que utilizo é:

Utilizo a ferramenta de comentários em postagens de meus amigos.

Utilizo a ferramenta de comentários em postagens de páginas de empresas, de organizações/ instituições ou fan pages .

Utilizo a ferramenta de comentários em grupos privados ou públicos aos quais estou conectado.

Minha percepção sobre a possibilidade de "curtir" dar "like "nas postagens que aparecem em minha timeline  é:

Utilizo a ferramenta "like " ou "curtir" nas redes sociais que utilizo.

Eu utilizo/tenho ativadas algumas notificações em "push " da(s) rede(s) social(s) que participo:

Costumo configurar as possibilidades de notificações em "push " da(s) rede(s) social(s) que participo apenas para 
conteúdo(s) que tenho interesse em ser notificado.
Caso a resposta acima seja "sim": Minha percepção sobre notificações em "push " que recebo da(s) rede(s) social(s) que 
participo é:

Minha percepção sobre a relevância do conteúdo das postagens que aparecem em minha timeline  é: 

Minha percepção sobre a conversação (comentários em postagens) de usuários nas postagens que aparecem em minha 
timeline  é:
Minha percepção quando faço uma postagem e minha rede de conexões interage com ela através de "likes " ou "curtidas" 
é:

Minha percepção quando gera-se conversação (através de comentários) em minha(s) postagem(s) é:

Minha percepção quando faço uma postagem e meu chefe/superior interage com ela de alguma forma (curtida, 
comentário, compartilhamento, etc) é:
Minha percepção quando faço uma postagem e alguém que para mim é importante ou uma liderança/referência interage 
com ela de alguma forma (curtida, comentário, compartilhamento, etc) é:

Minha percepção quando gera-se conversação (através de comentários) em minha(s) postagem(s) é:

Tenho um problema que necessita de solução. Minha percepção sobre expô-lo na(s) rede(s) social(s) que participo, em 
busca de solução é:
Minha percepção quando busco "recomendações" para solucionar uma questão, e alguém que considero importante, ou 
uma liderança/referência interage com minha postagem é:
Minha percepção quando há interação através de "likes " ou "curtidas" em minha postagem, de alguém que para mim é 
importante ou uma liderança/referência é:
Minha percepção quando há interação, comigo ou com a minha rede de conexões, através de conversação de alguém ou 
algo (no caso de organizações) que para mim é uma liderança/referência é:

Aumentar o uso de tags  emergentes ou folksonomias.
Minha percepção sobre as indicações/sugestões de eventos, grupos, assuntos de interesse, conexões, que a(s) rede(s) 
social(s) que utilizo é:

Encorajar o compartilhamento de conteúdo que não 
tenha a ver com o trabalho, objetivando semear 
interações posteriores, relacionadas ao trabalho.

Tenho conexões em rede(s) social(s) com colegas de trabalho que não tenho proximidade. No caso da afirmação ser 
verdadeira, julgo que o fato de eu ter acesso aos conteúdos publicados por eles, e vice-versa, pode estimular uma 
interação de trabalho posterior com eles (apenas preencha a resposta se a afirmação for verdadeira para você).

Ter reconhecimento público para a utilidade das 
contribuições.

Suporte público da liderança para problemas que 
necessitam de soluções.

Positiva Negativa

Escala de percepção para resposta 
Considere a gradação:

1 = baixa/fraca/ruim e 5 = alta/forte/ótimo

Ter postagens que permitam comentários, conversas 
públicas.

Ter a possibilidade de “like”  ou “curtir” nas postagens.

Destacar conteúdo ativo e conversações para usuários 
relevantes.

Usar algoritmos que façam notificações em “push”  para 
pessoas e conteúdos similares.

Sim Não

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

As qualidades de cooperação e interação trazidas pelos sites de redes sociais permitem e 
incentivam a prática de comunidades, onde participantes unem-se por assuntos de interesse mútuo. 
Nesse sentido, as plataformas de redes sociais corporativas aliam-se à gestão do conhecimento, 
oferecendo um ambiente dinâmico para compartilhamento e criação de conhecimento organizacional.

Contudo, essa combinação demonstra não ser de simples curso dentro das empresas. 
Encontram-se muitas barreiras para o pleno uso destas plataformas e para a difusão do conhecimento 
nas organizações. A partir do estudo de Leonardi (2017), que propõe mecanismos teóricos e 
potenciais funcionalidades de redes sociais on-line para superar essas barreiras, o presente trabalho 
propôs dois questionários para serem aplicados com funcionários de empresas.

O primeiro questionário visa entender a maturidade organizacional para a implantação ou 
manutenção de um site de rede social corporativa, através de suas práticas do dia a dia que fazem 
o contexto organizacional. Já o segundo formulário investiga a utilização pessoal das redes sociais 
on-line dos funcionários, objetivando identificar as funcionalidades que podem potencializar o 
compartilhamento de conhecimento através das plataformas internas.

Como contribuição para estudos futuros, aconselha-se a aplicação dos formulários de pesquisa 
propostos e a análise de seus resultados, uma vez que este artigo limitou-se à revisão bibliográfica e 
à proposição de um modelo de levantamento de dados.



111Sumário

Referências
ANGELONI, M. T. Organizações do conhecimento: infraestrutura, pessoas, e tecnologias. São Paulo: Saraiva, 
2002. 

BENKLER, Y. The Penguin and the Leviathan: How Cooperation Triumphs over Self-Interest. New York: 
Crown Business, 2011.

CORSANI, A.. Elementos de uma ruptura: a hipótese do capitalismo cognitivo. In: GALVÃO, A.; SILVA, G.; 
COCCO G. (Org). Capitalismo cognitivo: trabalho, redes e inovação. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.

COSTA, R.; OLIVEIRA R.; SILVA E.; MEIRA, S. A.M.I.G.O.S: Uma plataforma para Gestão de Conhecimento 
através de Redes Sociais. Anais SBSC 2008. Vila Velha, Brasil, 2008.

DAVENPORT, T. H. Ten Principles of Knowledge Management and Four Case Studies. Knowledge and 
Process Management, v.4, p. 187-208, 1997.

DIJCK, J. The culture of connectivity: a critical history of social media. Nova Iorque: Oxford, 2013.

JENKINS, H. Cultura da Convergência. São Paulo: Aleph, 2009.

JENKINS, H.; FORD, S.; GREEN, J. Cultura da conexão: criando valor e significado por meio da mídia 
propagável. São Paulo: Aleph, 2014.

KANE, G. C. The evolutionary implications of social media for organizational knowledge management. 
Information and organization, v. 27, p. 37-46, 2017.

KRAUT, R. et al. Varieties of social influence: The role of utility and norms in the success of a new 
communication medium. Organization Science, v. 9, p. 437–453, 1998.

LACOMBE, F. Recursos Humanos: princípios e tendências. São Paulo: Saraiva, 2005.

LEONARDI, P. M. The social media revolution: Sharing and learning in the age of leaky knowledge. 
Information and Organization, v. 27, p. 47–59, 2017.

LUO, N. et al. Understanding the continued use of intra-organizational blogs: An adaptive habituation model. 
Computers in Human Behavior, v. 50, p. 57–65, 2015.

MEIRA, S. R. L. et al. A Knowledge Management Process Using Social Networks. 2009 Simposio Brasileiro 
de Sistemas Colaborativos, Fortaleza, Ceará, 2009.

MORESI, E. A. D. Gestão da informação e do conhecimento. In: TARAPANOFF, K. (Org). Inteligência 
organizacional e competitiva. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001.

PHIPHITPHATPHAISIT, P.; TUAMSUK, K. Corporate Social Network Design for Knowledge Sharing within 
University’s Operation. 2016 5th International Conference on Computer Science and Network 
Technology, 2016.

RIBEIRO J. et al. Gestão do Conhecimento e Desempenho Organizacional: Integração Dinâmica entre 
Competências e Recursos. Perspectivas em Gestão & Conhecimento, v. 7, p. 4-17, 2017.

SENGE, P. A quinta disciplina: arte e prática da organização que aprende. São Paulo: Best Seller, 1998.

TEECE, D.; PISANO, G.; SHUEN, A. Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strategic Management 
Journal, v. 18, p. 509-533, 1997. 



112Sumário

TURBAN E.; BOLLOJU N.; LIANG T. Enterprise social network: opportunities, adoption, and risk management. 
Journal of Organization Computing and Electronic Commerce, v. 21, p. 202 – 220, 2011.

WENGER, E. Communities of practice: Learning, meaning, and identity. Cambridge, UK: Cambridge 
University Press, 1999.



113Sumário
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MODA E SABERES TRADICIONAIS COMO AGENTES DE 
EMPODERAMENTO DE MULHERES QUILOMBOLAS

Me. Cristian Leandro Metz1

Dr.ª Ana Luiza Carvalho da Rocha2

Resumo: Este artigo tem como objetivo relatar a experiência do pesquisador frente à atividade de capacitação 
de mulheres moradoras da comunidade quilombola do Rincão da Chirca (Rosário do Sul/RS) na técnica de 
transformar a lã de ovelha (já limpa e beneficiada) em feltro (desenvolvido de forma artesanal) para aplicação 
deste tecido em peças e/ou elementos de vestuário para posterior reconhecimento e inserção desses produtos 
na economia local. Com a intenção de conhecer profundamente as dimensões do universo de pesquisa, optou-
se pelo método etnográfico (ROCHA e ECKERT, 2013), que, segundo as autoras, é um método composto 
de técnicas e de procedimentos de coleta de dados, por meio da prática do trabalho de campo: a coleta de 
informações acontece a partir da convivência do pesquisador com o grupo a ser estudado, utilizando, neste 
trabalho, a técnica de observação participante (WHYTE, 1995).

Palavras-chave: Empoderamento feminino. Moda. Rincão da Chirca.

1. Introdução
Percebermos, na atual conjuntura que se relaciona ao reconhecimento das comunidades 

quilombolas e dentro de um contexto afirmativo3 voltado aos seus direitos, que se faz necessária 
a consolidação de um processo de legitimação dos direitos dessas comunidades e, neste processo, 
surgem diferentes órgãos, além do poder público, que podem tornar-se importantes mediadores nessa 
tarefa. Organizações não-governamentais, braços diaconais ligados à Igreja, pesquisas acadêmicas 
que reforcem a questão e movimentos sociais caminham ao lado dessas comunidades, incorporando 
forças, principalmente, ao processo de reconhecimento dessas comunidades. Embora os avanços 
nos últimos anos no que se refere às políticas públicas envolvendo comunidades quilombolas, muito 
ainda deve ser feito em prol do reconhecimento e da garantia dos direitos desses grupos.

Em face disso, mulheres moradoras da comunidade quilombola do Rincão da Chirca (localizada 
no interior da cidade de Rosário do Sul/RS) buscam dinâmicas para minimizar as desigualdades 
sociais às quais são submetidas constantemente, utilizando-se das suas habilidades com técnicas de 
artesanato e confecção de roupas (e, neste caso, na transformação da lã de ovelha em feltro) como 
forma de afirmação da sua identidade, empoderando-se e promovendo seu protagonismo no lugar 
em que estão inseridas. Além disso, o trabalho realizado com os recursos naturais presentes em suas 
comunidades possibilita a manutenção viva da cultura e suas raízes e gera proventos para o aumento 
da renda das suas famílias.

2. Sobre a Comunidade Quilombola do Rincão da Chirca e sua formação
As informações e as referências que aparecem neste momento do texto apresentam um 

panorama da formação da localidade denominada Rincão da Chirca: segundo Oliveira (2015), 
o processo de desenvolvimento do Rincão da Chirca teve um momento importante quando foi 

1 Doutorando em Diversidade Cultural e Inclusão Social (FEEVALE), Mestrado em Processos e Manifestações Culturais 
(FEEVALE, 2016), Bacharelado em Moda (FEEVALE, 2013). Bolsista PROSUC/CAPES. crismetz@feevale.br

2 Pós-doutorado em Antropologia sonora e visual (Universidade Denis Diderot - Paris VII), Doutorado em Antropologia 
(Universidade René Descartes, Paris V, Sorbone), Mestrado em Antropologia (UFRGS), Bacharelado em Ciências 
Sociais (UFRGS). analuiza2@feevale.br

3 As ações afirmativas para a população negra no Brasil justificam-se pelas perdas históricas acumuladas, principalmente 
no campo das desigualdades raciais, o que contraria o princípio de democracia racial (SILVA, 2009). 
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reconhecida como uma comunidade remanescente de quilombos; esse título foi alcançado após 
uma série de documentações fornecidas à Fundação Palmares, que, por meio também de um laudo 
antropológico, concedeu tal título à comunidade.

A comunidade do Rincão da Chirca, no interior de Rosário do Sul/RS (imagem 1), recentemente 
alcançou o reconhecimento como uma comunidade legítima de descendentes de escravizados, sendo 
legitimada como uma comunidade quilombola histórica. Essa nova conjuntura trouxe inúmeras 
mudanças, como o acesso a novas políticas públicas que, em sua essência, buscam desenvolver 
ações que possibilitem e garantam o manejo cultural dos territórios tradicionais, contribuindo para 
a preservação dos saberes e tradições culturais, possibilitando o protagonismo da comunidade. 
Segundo Oliveira (2015, p. 54), 

a localidade é característica, em sua maioria, por núcleos familiares tradicionais, composto por 
um casal e seus filhos ou, em alguns casos, somente o casal reside na propriedade. A população 
total desse rincão é de 19 pessoas, 10 são do sexo feminino e 9 do sexo masculino.

Imagem 1 - Localização do Rincão da Chirca na cidade de Rosário do Sul (RS)

Fonte: elaborado pelo autor a partir do Google Maps (2018)

O Rincão da Chirca possui uma área de 17,5ha e atualmente moram nele seis famílias que 
possuem laços de parentesco entre si. “O Rincão é localizado em um região de relevo mais acidentado, 
o que nos dá condições de levantar a hipótese de que, por não ter boas condições para as criações de 
gado, foi objeto de doação” (OLIVEIRA, 2015, p. 68).

A partir da aprovação do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
presente na Constituição da República Federativa do Brasil (1988), surgem novas concepções e 
definições voltadas ao que até então era entendido por “quilombola”, de modo que, desde então, 
passam a vigorar os conceitos “remanescente quilombola” e “quilombo contemporâneo”. Atualmente, 
entende-se que todas as comunidades constituídas por escravizados ou seus descendentes são 
“comunidades remanescentes quilombolas”, podendo esta estruturação ser classificada como 
“quilombo histórico” (quando a comunidade é formada no momento em que ocorrem as fugas dos 
escravizados) ou “quilombos contemporâneos” (comunidades formadas pelo recebimento de terras 
por doação, inventários, compras ou outra forma). Os “remanescentes de quilombos” podem estar 
inseridos no mesmo espaço ocupado por seus antepassados, durante o regime escravagista ou em 
outras terras, por motivo da expulsão de suas terras originais.
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Imagem 2 - Parte das casas que fazem parte da comunidade quilombola do Rincão da Chirca

Fonte: Cristiano Sant’Anna (2013)

Oliveira (2015) informa que os quilombos, mocambos ou também denominados “terras 
de negro” são algumas das definições para os grupos sociais de descendentes de escravos; 
historicamente esse território foi forjado como um ambiente onde a liberdade do jugo da escravidão 
e a solidariedade formavam o fundamento do grupo. E complementa:

O passo crucial para a comunidade buscar o reconhecimento foi a iniciativa da líder da 
comunidade, que demonstrou interesse e a partir daí desenrolou-se uma série de passos que 
por fim culminaram no processo de reconhecimento, este por sua vez trouxe consigo uma 
série de transformações nos indivíduos que participaram do processo, como o resgate de 
traços deteriorados de uma identidade perdida por um período de estigmatização e o reforço 
nos laços de reciprocidade e solidariedade entre eles (OLIVEIRA, 2015, p. 84).

As comunidades remanescentes de quilombolas sobrevivem, ao longo da história, mantendo 
hábitos intrínsecos às suas origens, preservando viva a memória e os costumes dos antepassados. 
Sendo guardiãs dessas memórias, possuem um sistema próprio e tradicional de transmissão de 
conhecimentos e saberes, mantendo práticas culturais e espirituais próprias, manejando de forma 
sustentável os ecossistemas, visando a promoção da agrodiversidade, além de possuírem habilidades 
para utilizar elementos da biodiversidade para a confecção de objetos e utensílios artesanais.

3. Práticas para promoção de mulheres na Comunidade Quilombola do Rincão da 
Chirca

Nas comunidades quilombolas da região do Pampa gaúcho, às vezes, a única possibilidade 
de trabalho encontra-se nas lavouras dos vizinhos, e o Rincão da Chirca apresenta uma dinâmica 
produtiva característica: em determinados períodos do ano, os homens das famílias “migram” em 
busca de trabalho em outros lugares, trabalhando como mão-de-obra permanente ou temporária 
para os proprietários de grandes extensões de terra (estâncias), “oferecendo seu trabalho em 
serviços especializados como changueiros4, alambradores5 ou peões de campo” (OLIVEIRA, 2015, 
p. 56), enquanto as mulheres permanecem na comunidade, trabalhando no manejo dos animais, nas 
atividades da agricultura, na produção do artesanato, além de realizarem tarefas como donas-de-

4 Indivíduo que ganha a vida fazendo transportes de pequenas cargas e outros biscates (nota do autor)
5 Aquele que alambra ou cerca terrenos com alambre ou arame (nota do autor)
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casa. O êxodo do local é percebido também entre os jovens moradores da localidade do Rincão da 
Chirca. Segundo Oliveira (2015, p. 55),

o êxodo rural entre os jovens do rincão é característico, não havendo uma relação entre 
gênero que migra mais para a cidade, tanto rapazes quanto moças buscam nos centros 
urbanos melhores condições de estudo e colocação no mercado de trabalho. Inúmeras são 
as possibilidades que colaboram para o êxodo rural dos jovens do Rincão, como a falta de 
oportunidades, a busca por melhores condições de estudo, o status social do urbano, entre 
outras ambições pessoais.

Segundo Oliveira (2015), a principal fonte de renda das famílias do Rincão é a venda de mão-
de-obra e as aposentadorias; todavia, também há o incremento da renda por meio da pecuária 
extensiva. Uma das principais atividades econômicas do rincão é a pecuária familiar e, dentro desta, 
a ovinocultura ganha destaque, com a finalidade de autoconsumo e com a venda de excedentes. 

Na busca por dinâmicas de enfrentamento às desigualdades sociais, um grupo de mulheres, 
moradoras da comunidade quilombola do Rincão da Chirca, buscou aperfeiçoar as técnicas de manejo 
da lã de ovelha para produção de peças de vestuário. Nesse contexto, houve uma articulação das 
lideranças da comunidade na buscar por auxílio para trabalhar com o beneficiamento da lã produzida 
no Rincão. Por meio do “Projeto Pampa6” (projeto de minimização de impactos socioambientais 
através de estratégias urbanas e rurais no estado do Rio Grande do Sul), gerido pela Fundação 
Luterana de Diaconia (FLD), a comunidade foi contemplada com teares e capacitada para a produção 
de itens utilitários e de vestimenta, entre eles, ponchos, tapetes, chergões para pontaria, mantas, 
boinas, entre outros (imagem 3). 

Imagem 3 - Materiais para beneficiamento da lã e pala produzida em tear manual

Fonte: Cristiano Sant’Anna (2013)

O grupo de mulheres identificou o grupo com o nome “Fios do Pampa”, uma alusão ao Rincão 
estar inserido no Pampa gaúcho. O trabalho desenvolvido no interior das comunidades prioriza, 
também, ações nas áreas de segurança alimentar e agroecologia, saúde comunitária e plantas 

6 O Projeto Pampa tem por objetivo identificar, valorizar e potencializar saberes locais e boas práticas protagonizadas por 
diferentes populações que vivem na região do bioma Pampa. Pretende contribuir com processos de desenvolvimento 
local de base comunitária, que valorizam e utilizam de forma responsável conhecimentos e recursos próprios do 
local ou da região, realizados de maneira integrada e articulando diferentes pessoas, organizações e iniciativas. Busca 
ainda estimular a consolidação de práticas alicerçadas em princípios da sustentabilidade, a partir de uma perspectiva 
crítica que leva em consideração suas dimensões política, econômica, social, cultural e ambiental, e a construção de 
sistemas socioambientalmente justos e transformadores.
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medicinais, geração de renda, reconstrução histórica da cidadania, da cultura e da etnia. Ainda, busca 
a participação e representação social deste segmento como instrumento decisivo de visibilidade 
pública, para servir como base de reconhecimento e acesso a políticas públicas. Para destacar e 
visibilizar a contribuição da cultura do povo negro no Sul do país, é imprescindível o estímulo, o 
reconhecimento e a valorização do saber popular, a promoção do protagonismo e da autonomia das 
mulheres quilombolas (CAPA, 2010).

No centro dessa prática está um grupo de 10 mulheres quilombolas que expressam o 
seu desejo por tornarem-se protagonistas em uma história de lutas pelo reconhecimento, em 
que a formalização de uma identidade coletiva diz respeito a reivindicações relacionadas à plena 
cidadania e onde operam-se também relações de sociabilidade (SIMMEL, 2006), ao englobar uma 
grande variedade de formas sociais coletivas contemporâneas em um mesmo espaço: o Quilombo. 
Essas relações pessoais, percebidas como atos sociáveis a partir da ótica do autor, evidenciam um 
conjunto de interações numa sociedade comunal: a partir desse enfoque, o da vida em comunidade, 
percebe-se a existência de redes de cooperação e solidariedade que se configuram, também, pela 
tradição da produção do artesanato no interior desta comunidade e pelo esforço de inserção deste 
material, agora enquanto produto, no circuito comercial da região. A sociabilidade que opera no seio 
da comunidade permite uma relação mais estreita entre os vizinhos (imagem 4); tudo praticamente 
é feito em comunidade: a carneação de algum animal, o plantio e a colheita, a transformação da lã em 
produtos, as comemorações. 

Imagem 4 - Práticas de sociabilidade no seio da comunidade do Rincão da Chirca

Fonte: Cristiano Sant’Anna (2013)

Os laços sociais são muito importantes na construção da identidade social das mulheres e 
homens que moram no Rincão da Chirca. Nesta convivência comunal desenvolve-se uma dinâmica 
fundamentada nos princípios da reciprocidade, pois no seio comunal a circulação de bens e serviços 
não está pautada por questões econômicas ou por relações diretas de interesse pessoal.

A questão das trocas sociais foi descrita por Marcel Mauss no seu trabalho intitulado Ensaio 
sobre a Dádiva, publicado, originalmente, em 1924. Nesse texto, o autor identifica um tipo de 
“intercâmbio social” entre habitantes de duas sociedades (uma situada na orla do Pacífico e outra no 
noroeste da América do Norte). Essas trocas sociais são caracterizadas, basicamente, pela oferenda 
voluntária de presentes, livre e gratuita, e, simultaneamente, interessada e obrigatória (MAUSS, 
2003). Dessa forma, para Mauss (2003, p. 211), o objetivo da dádiva “é produzir um sentimento 
de amizade entre as duas pessoas envolvidas”. Não são apenas bens e riquezas que são trocados, 
ou seja, bens econômicos, mas, sobretudo, “amabilidades, banquetes, ritos, serviços militares, 



119Sumário

mulheres, crianças, danças, festas, feiras, dos quais o mercado é apenas um dos momentos, e nos 
quais a circulação de riquezas não é senão um dos termos de um contrato bem mais geral e bem mais 
permanente” (MAUSS, 2003, p. 191). 

As trocas não são, portanto, somente de cunho material; a dádiva pode compreender, também, 
valores espirituais. Mauss (2003) discute também o fato de que as trocas são, simultaneamente, 
voluntárias e obrigatórias, interessadas e desinteressadas, úteis e simbólicas; da mesma forma em 
que existe a liberdade (e a obrigação) de oferecer, existe a liberdade (e a obrigação) de retribuir. 

O viés principal desse texto de Mauss (2003) informa que a vida social se constitui por um 
constante dar e receber (dom e contra-dom). Essa reflexão nos mostra como essas trocas estão 
presentes no cotidiano das pessoas e que o sistema do dom e contra-dom são obrigações inerentes a 
cada sociedade, mas organizadas de modo particular em cada uma delas e em cada situação.

Quando um indivíduo recebe um favor ou presente (por exemplo, um pote de doce produzido 
pelo vizinho) e aceita, aceita também o vínculo, no laço social que está sendo proposto e, 
consequentemente, implica em uma relação de reciprocidade que se torna mútua conforme 
segue o processo do lado oposto, nesse sentido, há o estabelecimento da relação de 
reciprocidade (OLIVEIRA, 2015, p. 90).

Prezando pela troca de saberes, foi possível desenvolver novos produtos a partir de uma 
matéria-prima abundante na região, destacando e visibilizando a contribuição da cultura do povo 
negro para a formação da região onde esta comunidade tradicional está inserida, estimulando e 
valorizando o saber-fazer (DE CERTEAU, 1994) como agente para a promoção do protagonismo 
e da autonomia destas mulheres quilombolas. A partir da produção destes novos produtos e da 
organização da economia simbólica dos produtos artesanais, abordamos a questão da produção, 
circulação e consumo desses objetos num circuito comercial de produtos, percebendo o que Mauss 
(2006) trata por fenômeno econômico. Para o autor, o fenômeno econômico é caracterizado pela 
presença de um mercado e pela noção de valor; a noção de valor e de alguém que valora um bem ou 
serviço está implícito na relação com o que é produzido e sem o qual não existe fenômeno econômico. 
A apreensão do conhecimento da transformação da lã de ovelha em feltro7 (imagem 5) proporciona 
às mulheres do Rincão da Chirca uma nova possibilidade de aplicação e uso deste material, passando 
por objetos de decoração a itens de vestuário e acessórios de moda.

7 O feltro é um tecido-não-tecido (TNT) e sua fabricação consiste no entrelaçamento das fibras têxteis da lã da ovelha 
Merino, por meio de fricção, usando como lubrificante para o processo, originalmente, o sabão de oliva. Na capacitação 
oferecida às mulheres do Rincão da Chirca, utilizamos a lã da ovelha crioula e o sabão de glicerina diluído em água 
quente. Este processo de produção têxtil difere dos demais tecidos produzidos em teares pois, a partir da fricção das 
fibras, as mesmas se aglomeram em uma única peça têxtil (Nota do Autor).
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Imagem 5 - Momento prático da oficina de feltragem e produto desenvolvido a partir do processo

Fonte: Acervo pessoal do Autor (2018)

Outra questão que surge no decorrer da atividade (e que aparece muito presente nas relações 
de sociedade comunal) são as trocas simbólicas (BOURDIEU, 2007) que ocorrem fortemente 
na comunidade quilombola do Rincão da Chirca e que fundamentam a estrutura das práticas 
de sociabilidade já mencionadas anteriormente. Para além disso, coube, também, promover o 
pensamento sobre práticas associativas, como um conjunto de iniciativas para o enfrentamento das 
diferenças em grupos de economia solidária; a prática do associativismo configura-se como uma 
das melhores possibilidades para este grupo, pois faz com que a troca de saberes e a convivência 
entre essas pessoas se constituam em oportunidades de crescimento e desenvolvimento coletivo, 
promovendo o desenvolvimento local. Além disso, busca construir laços solidários de colaboração no 
interior dessa comunidade, de modo a desenvolver e promover, tanto quanto possível, os talentos, as 
capacidades e as competências coletivas.

4. Considerações finais
As ações afirmativas são políticas que destinam recursos em benefício de pessoas pertencentes 

a grupos discriminados e vitimados pela exclusão socioeconômica no passado ou no presente. 
Trata-se de medidas que têm como objetivo combater discriminações etnicorraciais, religiosas e de 
gênero, aumentando a participação de minorias no processo político, no acesso a educação, saúde, 
emprego, bens materiais, redes de proteção social e/ou ao reconhecimento cultural. Nesse sentido, 
podemos incluir no campo das políticas públicas e das ações afirmativas medidas que englobam 
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tanto a promoção da igualdade material e de direitos básicos de cidadania como também formas de 
valorização étnico racial e cultural.

Como política pública direcionada às mulheres quilombolas, este trabalho busca a participação 
e a representação social como instrumentos decisivos de visibilidade atuando também como base 
para o reconhecimento e o acesso à inclusão social. Para destacar e visibilizar a contribuição da 
cultura do povo negro no sul do país é imprescindível o estímulo, o reconhecimento e a valorização 
do saber popular, a promoção do protagonismo e da autonomia das mulheres quilombolas; desse 
modo, podemos perceber o protagonismo feminino na comunidade quilombola do Rincão da Chirca, 
a diversidade cultural presente nesta etnia e a forma como este grupo étnico se beneficia com as 
políticas públicas, no que se refere a práticas sociais direcionadas à cidadania por meio da geração 
de renda com a produção de produtos artesanais.

Ao mostrarem-se dispostas à troca de saberes e a repensar a forma de manejo e beneficiamento 
da lã, demonstram o desejo de manterem-se ativas no processo de produção artesanal de produtos, 
aplicando novos conceitos e técnicas, para reafirmarem a sua identidade negra e quilombola; os 
artigos produzidos pelo grupo de mulheres do Rincão da Chirca trazem consigo a memória e a 
cultura do povo negro, na tentativa de reconhecer e promover este grupo étnico tão importante 
para a formação daquele lugar e as mulheres quilombolas acabam por assumirem papéis muito 
importantes neste processo de reconhecimento étnico pois carregam consigo, geracionalmente, a 
memória da transmissão do saber-fazer, não só de produtos artesanais, mas do uso de ervas e da 
medicina natural, de práticas de fé arraigadas na tradição e na cultura desses povos, das redes 
colaborativas e de sociabilidade que se configuram no interior da comunidade e que mantêm vivos 
as memórias, os costumes e as tradições dos seus antepassados.
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OS MOVIMENTOS SOCIAIS EM REDE COMO INSTRUMENTO DE 
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA: UMA FORMA DE CONCRETIZAÇÃO DAS 

DEMANDAS SOCIAIS

Maiara Scartezini Stacke1

Sérgio Elemar Leonhardt Junior2

Resumo: Verifica-se, no cenário político brasileiro hodierno, a existência de uma crise de representatividade 
que espelha, na verdade, uma crise do próprio sistema democrático representativo. À vista disso, ganha 
destaque o papel desempenhado pelos movimentos sociais como mecanismo de participação política dos 
cidadãos na busca pela materialização de suas demandas. Esse cenário atual acaba dando margem à uma 
nova esfera pública, mais aberta e flexível, o que resulta, também, em uma mudança na relação existente 
entre sociedade e Estado. Percebe-se, então, a relevância em debater, na contemporaneidade, o papel dos 
movimentos sociais em rede, pois é a partir dos combates fomentados pelos novos agentes que emergem 
dessa atmosfera que se estabelece uma resistência frente ao controle exercido pelas instituições tradicionais. 
Nessa conjuntura, a sociedade mobiliza-se pela defesa de direitos fundamentais e por melhores condições de 
vida, saindo da zona de apatia política e inserindo-se em uma esfera de ativismo na rede e fora dela. Diante 
desse contexto, questiona-se: qual o papel desempenhado pelos movimentos sociais em rede na democracia 
brasileira? A partir da utilização do método de pesquisa dedutivo e de instrumentais técnicos bibliográficos e 
documentais, objetiva-se, neste estudo, averiguar como se dá o acesso à informação, expor a necessidade de 
uma educação para a tecnologia, bem como identificar de que forma os movimentos sociais em rede tornaram-
se instrumentos de participação política e concretização das demandas sociais. Como resultado, conclui-se 
que os movimentos sociais desempenham uma função fundamental no sistema democrático, atuando como 
uma espécie de contrapoder, por meio de canais não convencionais de participação, e fomentando, assim, 
mudanças sociais em benefício de toda população. 

Palavras-chave: Democracia. Direitos Fundamentais. Internet. Movimentos sociais. Participação política. 

1 Introdução
A internet se converteu numa parcela considerável da vida de muitos dos seus usuários, tendo 

grande importância como canal de comunicação e informação, e, inclusive, com sólida tendência a 
evoluir. Dessa maneira, ao ser parte integrante do cotidiano das pessoas, além de suceder algumas 
atividades existentes, a internet altera o núcleo da interação social, política e acadêmica.

Hodiernamente, observa-se uma revolução causada pela ampla utilização da internet, 
considerando a existência de uma esfera em que se permite a qualquer sujeito veicular conteúdos, 
exprimir opiniões e compartilhar conhecimentos, propiciando novas ferramentas de comunicação 
entre os cidadãos, jamais vivenciadas até então.

Frente a essa nova esfera convidativa ao acesso muito maior de informações do que as 
proporcionadas pelos meios tradicionais de comunicação, emerge um novo ambiente e, também, uma 
nova cultura, que oferta a qualquer indivíduo com acesso à internet a possibilidade de livre produção 
de conteúdo. Como consequência, verifica-se a existência de pessoas que, isoladas ou organizadas 
em movimentos sociais, manifestam-se com o objetivo de democratizar e descentralizar o controle, a 
elaboração e a circulação das informações no país

1 Mestre em Direito pelo PPGD da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC (2018). Bacharel em Direito pela 
Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES (2015). Advogada. Endereço eletrônico: maiarastackeadv@outlook.com

2 Mestre em Direito pelo PPGD da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC (2018). Bacharel em Direito pela Universidade 
do Vale do Taquari - UNIVATES (2015). Advogado. Endereço eletrônico: sergioleonhardtjr@outlook.com
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Verifica-se, então, a relevância em se debater, na contemporaneidade, o papel dos movimentos 
sociais em rede, pois é a partir dos combates fomentados pelos novos agentes que surgem dessa 
atmosfera que se estabelece uma resistência frente ao controle exercido pelas instituições 
tradicionais. 

Nesse cenário, a sociedade sai da margem de aversão política e mobiliza-se em prol dos direitos 
fundamentais e de melhores condições de vida, inserindo-se em um campo de ativismo na rede, no 
fito de que os direitos civis, políticos, sociais e culturais sejam assegurados a todos, fortalecendo os 
ideais democráticos.

E é esse ambiente de comunicação e debate públicos que tem a capacidade de levar a 
coletividade a se organizar para obter mudanças indispensáveis a níveis locais, regionais, nacionais 
e global. Isso porque a intensidade e a instantaneidade das comunicações podem atingir um público 
considerável em um breve período de tempo, podendo levar ao conhecimento da população as 
violações ocorridas em determinada sociedade.

É nessa dimensão que os movimentos sociais conquistaram e ainda obtêm forças na sociedade 
atual, notadamente porque conseguem alcançar mudanças passíveis de melhorar a sociedade, sejam 
elas de cunho político, econômico ou cultural. Em decorrência disso, verifica-se que os objetos 
e o alcance são variados, mas o fim é um só: a luta pela garantia dos direitos fundamentais e da 
democracia

A partir dessas premissas, em um primeiro momento, abordar-se-á a popularização da internet 
como mecanismo de participação e salvaguarda de direitos fundamentais. Em seguida, levando 
em conta a importância da internet como ferramenta para a proteção dos direitos fundamentais, 
pretende-se averiguar de que forma se dá o acesso à informação e discutir acerca da necessidade de 
uma educação tecnológica. Por fim, objetiva-se analisar de que forma os movimentos sociais em rede 
tornaram-se instrumentos de participação política e concretização das demandas sociais.

2 A popularização da internet como mecanismo de participação e salvaguarda de 
direitos fundamentais 

A internet se transformou numa parte significativa da vida de muitos dos seus utilizadores, 
tendo grande relevância como meio de comunicação e informação, e, inclusive, com forte tendência 
a crescer. Dessa forma, ao ser uma atividade integrante do dia-a-dia, além de substituir algumas 
atividades existentes, a internet altera o cerne da interação social, política e acadêmica (CASTELLS; 
CARDOSO, 2005).

Nesse contexto, são oportunas as considerações de Reis e Ziemann (2016), que referem 
que, a partir da popularização da internet, ofereceu-se ao mundo um novo meio de se relacionar. 
Assim, apesar de não se poder afirmar que este acesso seja universal, grande parte do mundo, 
contemporaneamente, faz uso frequente dos espaços virtuais, de modo que a própria realidade 
passou a se modificar com a integração desses mecanismos de comunicação, tendo em vista que 
alteraram-se os meios de interação interpessoal, modificaram-se as formas de comprar e de vender, 
e, inclusive, remodelaram-se as formas de ensinar e de aprender. Dessa forma, percebe-se que tanto 
o direito, como a economia e as mais variadas áreas do conhecimento viram-se invadidas por uma 
nova forma de interação, que, provavelmente, se fortificará, dia após dia, ao longo dos próximos anos.

Na sociedade da informação (leia-se, também, na sociedade contemporânea), é dada maior 
relevância às questões que contornam a liberdade de expressão e liberdade de informação, tendo em 
vista que o acesso à informação passa a ser um “bem” de fundamental valor social, ao mesmo tempo 
em que as tecnologias virtuais atuais autorizam que a informação em plataforma digital, sem esforço 
significativo, possa ser reproduzida de imediato, com perfeita exatidão (ADOLFO, 2008). 
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O fenômeno da comunicação transformou-se em fenômenos sociais, econômicos, políticos, 
tecnológicos e culturais da nova era, onde se formatam os discursos, os sentidos e as interações 
humanas. O consenso é de que a arena da comunicação midiática é a dimensão por onde operam e 
se imbricam as teias tecnológicas, estéticas ou econômicas da pós-modernidade, o que estaria hoje 
empurrando a humanidade para novas experiências em termos do saber, do sentir, do perceber e do 
fazer. A crença desmedida na ciência e na técnica, o processo de secularização, a edificação de uma 
tecnocracia, a explosão do consumismo e a hegemonia crescente do valor de troca como signo social 
conduziram a sociedade e o sujeito a se transformarem em objetos da sua própria construção de 
realidade (MARSHALL, 2008).

Com efeito, a sociedade passa a dar forma à tecnologia conforme as necessidades, os valores e 
os interesses das pessoas que utilizam as tecnologias. A comunicação em rede3 transcende fronteiras. 
Sua lógica chega a países de todo o planeta e difunde-se através do poder integrado nas redes globais 
de capital, bens, serviços, comunicação, informação, ciência e tecnologia. A denominada globalização 
é outra maneira de referir-se à sociedade em rede. O desenvolvimento global permite aos países e 
às suas populações a possibilidade de funcionar produtivamente na economia global e na sociedade 
em rede. Isto implica a difusão de tecnologias de informação e comunicação para que as redes 
cheguem a todo o lado. Mas também exige a produção de recursos humanos necessários para operar 
neste sistema, e a distribuição de capacidade de gerar conhecimento e informação para a gestão 
(CASTELLS; CARDOSO, 2005).

No Brasil, o quadro comunicacional está profundamente marcado por interesses políticos e 
econômicos, verificando-se uma influência direta na edificação de pautas e de assuntos considerados 
mais importantes a serem disseminados e informados à sociedade. O problema é que, em razão 
da restrição de acesso aos conteúdos, esse comportamento pode afetar direitos fundamentais dos 
cidadãos, tais como o direito à liberdade de expressão e de comunicação. Atualmente, constata-
se uma revolução causada pela vasta utilização da internet, levando-se em consideração que a 
existência de uma esfera em que é permitido a qualquer indivíduo propagar conteúdos, exprimir 
opiniões e compartilhar conhecimentos propicia a existência de novos mecanismos de comunicação 
entre a sociedade, jamais vivenciados até o presente momento (RAMINELLI; RODEGHERI; KESSLER; 
OLIVEIRA, 2015).

Frente a essa esfera inovadora e convidativa ao acesso a um encadeamento muito maior de 
informações do que as proporcionadas pelos meios convencionais de comunicação, nasce um novo 
ambiente e também uma nova cultura, que concede a qualquer sujeito, desde que com acesso à 
internet, a chance de livre produção de conteúdo. Consequentemente, constata-se a existência de 
pessoas que, isoladamente ou organizadas em movimentos sociais, manifestam-se em sites e redes 
sociais, com intuito de democratizar e descentralizar o controle, a elaboração e a circulação das 
informações no país (RAMINELLI; RODEGHERI; KESSLER; OLIVEIRA, 2015).

Com a expansão das interconexões em rede, o processo de comunicação entre sujeitos passou 
de unidimensional – caracterizado pela relação entre um emissor e um ou vários receptores – para 
multidimensional, em que há múltiplos emissores e receptores que podem interagir simultaneamente. 
Isso proporcionou o advento de uma mídia4 alternativa, destinada não somente à propagação de 
informações, mas a se tornar uma mídia participativa, com o fito de produção e difusão de conteúdos 
compartilhados pelos indivíduos, conforme suas percepções de mundo e interesses. Portanto, uma 
estação de comunicação sem os filtros convencionais do mercado midiático. Todo esse cenário atual 
acabou dando margem a uma nova esfera pública, mais aberta e flexível, o que acabou por resultar, 
também, em uma mudança na relação existente entre sociedade e Estado, que passou a adaptar e 

3 A palavra rede, neste trabalho, diz respeito à internet. 
4 A palavra mídia aparece, neste texto, como um meio através do qual as informações são divulgadas.
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criar mecanismos capazes de assegurar a participação pública dos cidadãos no meio digital (GOMES; 
LIMA; RADDATZ, 2015).

Com isso, observa-se que a internet surge como um meio de comunicação que possibilita a 
quem detenha seu acesso manifestar-se e pesquisar assuntos de seu interesse, sem que haja uma 
filtragem obrigatória por grandes empresas ou pelo governo. Na internet, o próprio cidadão filtra e 
seleciona conteúdos que estima serem importantes e úteis, além de também poder ser gerador dessa 
informação. A internet também abre oportunidade para que novas reivindicações possam surgir, 
como, por exemplo, os movimentos sociais em prol da democratização e descentralização dos meios 
de comunicação (RAMINELLI; RODEGHERI; KESSLER; OLIVEIRA, 2015).

Pelo exposto, depreende-se a importância de se discutir, na contemporaneidade, o papel 
dos movimentos sociais em rede, pois é a partir dos combates movidos pelos novos atores que 
despontam dessa atmosfera que é estabelecida uma resistência frente ao controle exercido pelas 
instituições tradicionais. Nesse cenário, a defesa de direitos fundamentais, a luta pela liberdade, por 
melhores condições de vida e pela defesa do meio em que se vive deve ser preocupação assídua nas 
agendas políticas atuais. Para isso, é preciso que a sociedade se mobilize em favor desses direitos 
e que saia da zona de apatia política, realocando-se em uma esfera de ativismo, na rede e fora dela. 
Assim, vislumbra-se que os direitos civis, políticos, sociais e culturais sejam assegurados a todos, de 
modo a fortalecer os ideais democráticos (GOMES; LIMA; RADDATZ, 2015).

E é esse espaço de comunicação e deliberação pública que tem o condão de levar a coletividade 
a se estruturar para obter transformações locais, regionais, nacionais e globais indispensáveis. 
Isso porque a veemência e a instantaneidade do fluxo de comunicações podem atingir um público 
considerável em um curto período de tempo, podendo levar à ciência das pessoas as violações 
sucedidas em determinada sociedade. É nesse enquadramento que os movimentos sociais alcançaram 
e ainda adquirem força na sociedade atual, principalmente porque buscam mudanças políticas, 
econômicas ou culturais que possam melhorar a sociedade. Logo, constata-se que os objetos e o 
alcance são variados, mas o propósito é um só: a luta pela garantia dos direitos fundamentais e da 
democracia. (GOMES; LIMA; RADDATZ, 2015).

A grande questão é que não há que se falar em direitos fundamentais sem reconhecimento de 
uma universo próprio das pessoas, mais ou menos amplo, frente ao poder político; e não há direitos 
fundamentais sem que as pessoas estejam em relação direta com o Estado, dotadas do mesmo 
regimento e não sujeitas a regimentos particulares de acordo com os grupos ou as condições em 
que se integrem. Os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos e devem atuar 
uns para com os outros em espírito de fraternidade. Os seres humanos são detentores de razão e de 
consciência —eis o denominador comum a todos os homens que, independentemente ou para além 
das diferenciações econômicas e sociais, determina o reconhecimento, senão de todos os direitos 
fundamentais, pelo menos dos direitos, das liberdades e das garantias pessoais (MIRANDA, 1986).

Nessa baila, percebe-se uma estreita ligação entre direitos fundamentais e sociedade da 
informação, de modo que se faz necessário assegurar o direito à informação e à cultura, bem como 
novas tecnologias e acesso a uma democracia informacional. E é justamente por isso que, diante 
das transformações que acontecem no chamado “mundo novo”, também percebem-se mudanças e 
adaptações que vêm no sentido de dar amparo à nova realidade vivida pela sociedade. 

Assim, levando em conta a importância da internet como ferramenta para a proteção dos 
direitos fundamentais, interessa, também, averiguar como se dá o acesso à informação e discutir a 
necessidade de uma educação para a tecnologia. 
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3 O acesso à informação e a imprescindibilidade de uma educação tecnológica
A Constituição Brasileira de 1988 garante expressamente o direito à informação, podendo este 

ser considerado a base da vida e das relações humanas e sociais. Isso se justifica porque apenas com 
o acesso ao conhecimento dos fatos pode-se construir uma sociedade participativa e democrática, 
com cidadãos conscientes de si e do contexto no qual estão inseridos. No Brasil, vive-se em um certo 
monopólio da informação, proporcionado pelos meios convencionais de comunicação (RAMINELLI; 
RODEGHERI; KESSLER; OLIVEIRA, 2015).

Os canais de comunicação exercerem uma função de grande relevância para a sustentação 
do sistema democrático, porquanto prestam o serviço de difusão da informação indispensável à 
estruturação da opinião pública. Em contrapartida, a sua centralização nas mãos de uma ou poucas 
entidades pode significar uma violação aos princípios democráticos, em vista da falta de diversidade 
de fontes de informação e a consequente – e provável – chance de manipulação da informação (PIRES, 
2015).

Em uma sociedade em rede firmada na importância da informação, deter a capacidade de 
difundi-la converte-se em um poder. Referido poder pode tanto atender aos preceitos constitucionais, 
mantendo a liberdade de expressão dos cidadãos, como pode colaborar para a existência de um 
oligopólio, que centraliza o alastramento das informações (RAMINELLI; RODEGHERI; KESSLER; 
OLIVEIRA, 2015). Justamente por essa razão é que a Constituição Federal de 1988 veda o monopólio 
ou oligopólio dos meios de comunicação5, prezando pelo pluralismo das fontes de informação, o que 
se revela como requisito para a concretização do direito de acesso à informação (PIRES, 2015). 

À vista disso, o que se observa, no Brasil, é que a matéria dos canais de comunicação 
e da informação está restrita a poucos detentores, de forma que as liberdades de expressão e da 
informação, geralmente, são mitigadas nesses meios de comunicação convencionais, exatamente 
em razão de interesses dos emissores. Isso é o que pode ser chamado de coronelismo eletrônico6, 
um fenômeno urbano da segunda metade do século XX que persiste na atualidade: um poder não 
coercitivo, mas criador de consensos políticos. Nessa perspectiva, a moeda de troca permanece 
sendo o voto, como no coronelismo de antigamente, mas assentado no controle da informação, isto 
é, na capacidade de influenciar a formação da opinião pública (RAMINELLI; RODEGHERI; KESSLER; 
OLIVEIRA, 2015).

Com o progresso da sociedade e o aperfeiçoamento das ferramentas, os canais de comunicação 
aumentaram em número e em qualidade. Realmente, atualmente, não há apenas informação veiculada 
de forma impressa ou por meios audiovisuais, através dos jornais, rádio e televisão. Há circulação de 
informações através de recursos cibernéticos. A cibernética, notadamente no que toca à internet, 
tem atuado como um instrumento de comunicação de fácil acesso, que, pelas suas características, 
pode alterar essa lógica de dominação e centralização das comunicações e incentivar a liberdade de 
expressão ou comunicação (RAMINELLI; RODEGHERI; KESSLER; OLIVEIRA, 2015).

Pertinente notar, então, que, a mídia serve não apenas como instrumento de propagação 
das mais variadas informações, mas também como ferramenta de poder a favor de determinados 
interesses. Por essa razão, o monopólio ou oligopólio das entidades de comunicação deve ser 
rechaçado. A preservação de uma democracia necessita da pluralidade de informações, possibilitando 
aos cidadãos tomarem as decisões com respaldo em todas as informações e não apenas em 

5 Apesar da referida vedação, o cenário da mídia brasileira parece contrariar o texto constitucional, tendo em vista a 
presença de um alto nível de concentração dos meios de comunicação nas mãos de poucos grupos. Para um maior 
aprofundamento, vide: PIRES, Eduardo. Liberdade de expressão e mídia: pressupostos para a participação política 
por meio dos movimentos sociais. In: Clovis Gorczevski. (Org.). Direitos Humanos e participação política. 1ed. Porto 
Alegre: Imprensa Livre, 2015, v. 6, p. 343-368.

6 Vide mais em: LIMA, Venício. Regulação das comunicações: história, poder e direitos. São Paulo: Paulus, 2011.
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informações parciais, controladas por determinado(s) grupo(s). Sendo assim, há a imposição de um 
pluralismo informativo que viabilize ao cidadão o acesso às informações com múltiplos pontos de 
vista, para que, com isso, tenha aparatos para formar sua própria opinião (PIRES, 2015).

Para que o processo de comunicação opere, é necessário que existam duas coisas: a consonância 
cognitiva entre emissores e receptores e um canal de comunicação eficaz. Historicamente, os 
movimentos sociais se reproduziam através de boatos, sermões, panfletos e manifestos de pessoa 
para pessoa. Atualmente, as redes digitais são os veículos mais rápidos e amplificadores em toda a 
história. Por essa razão, os movimentos sociais em rede da era digital representam uma nova espécie 
em seu gênero (CASTELLS, 2012).

Saber circular dentro dessa esfera é dever do cidadão, que pode vir a ser encorajado a 
partir dos setores formais e informais de educação, como a escola, a universidade e os meios de 
comunicação, abarcando a própria rede. Se os cidadãos estão em grande parte conectados pela rede, 
é vital perceber esse espaço como um local de indagação contínua sobre tudo o que diz respeito à 
cidadania que ali ocorre, e que pode refletir na democracia. Por outro lado, levando em consideração 
o fato de que nem todos possuem acesso à rede, mostra-se a necessidade de escolas e universidades 
serem repensadas dentro desta perspectiva de educação para o mundo digital (GOMES; LIMA; 
RADDATZ, 2015).

Até porque existe uma volumosa quantidade de informações disponíveis, uma espécie de 
“superinformacionismo” aos internautas, que, de forma desarranjada, pode acabar não edificando um 
espaço de maior participação e debate, mas um ambiente em que o usuário, zonzo em meio a tantas 
fontes e dados, nem sempre sabe eleger informações fidedignas. Essa grande variedade de fontes e 
informações também indica a necessidade de ponderação sobre a credibilidade do que é difundido 
na rede. É que, em muitos casos, diante das facilidades de acesso e de postagem, há a disseminação 
de informações falsas. Dessa forma, as informações veiculadas na internet devem passar por uma 
filtragem prévia, podendo esta ser realizada pelo próprio usuário. De certa forma, esse seria um 
motivo para justificar a necessidade de uma educação digital (RAMINELLI; RODEGHERI; KESSLER; 
OLIVEIRA, 2015).

Preparar os cidadãos para se tornarem agentes políticos e sociais ativos, aptos a interagirem 
em defesa de mudanças, é um processo necessário. Pensar nos pontos positivos e, simultaneamente, 
enfrentar os problemas que dizem respeito à nova esfera pública é uma questão primordial, que não 
depende somente de esforços políticos. O núcleo da resolução encontra-se em uma pedagogia para o 
mundo digital de forma igualitária, inserindo o debate dessas questões na própria plataforma e nas 
instâncias de educação formal e informal e na aplicação de regras adequadas ao universo digital a 
fim de combater possíveis violações (GOMES; LIMA; RADDATZ, 2015).

O espaço público do século XXI é caracterizado não só por uma maior liberdade de expressão, 
mas também por uma nova oportunidade de escolher as fontes de informação, assim como por uma 
nova liberdade de associação no seio de comunidades ou conversas criativas que florescem em rede. 
A antiga esfera pública era moldada por mídias unidirecionais. Dessa forma, assim como a leitura 
de jornais e de livros pressupunha uma alfabetização da população, devemos agora considerar a 
alfabetização para a inteligência coletiva na mídia digital. Essa alfabetização está ligada à inteligência 
coletiva, uma vez que cada ato de classificação ou avaliação, cada emissão de informação, cada 
retransmissão de dados, cada registro em uma memória pessoal, cada envio de links de um site, 
também são potenciais editores, bibliotecários, curadores e críticos. O cidadão do século XXI deve 
aprender a praticar uma comunicação multidimensional e responsável (LÉVY, on line).

A grande questão é que cidadania implica democracia, liberdade de manifestação, respeito 
ao indivíduo, à sua cultura e à sua vontade. Mas não somente os modelos autoritários impedem o 
exercício da cidadania. Nas democracias, o assistencialismo, o paternalismo e a tutela do Estado, 
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aceitos que são pela maioria das pessoas, muitas vezes por simples inércia, também não possibilitam 
a construção de uma cidadania plena, posto que cidadania plena não pode ser dada ou outorgada: 
ela só é alcançada pela participação, pela luta e pelo empenho dos próprios sujeitos interessados 
(GORCZEVSKI, 2005). 

Graças a essa natureza colaborativa e aberta, os movimentos sociais em rede viabilizam 
o amadurecimento das ideias e a logística de estratégias de participação popular na sociedade de 
maneira direta. São, nesse contexto, ferramentas de cidadania, que contam com a aceitação dos 
cidadãos sem a imposição obrigatória de uma legenda partidária. Sob a óptica da democracia, isso 
é salutar, pois a razão desses movimentos está centrada nos interesses imediatos e comuns dos 
cidadãos. Vislumbra-se a rede como uma atmosfera pública fértil para a irradiação de movimentos 
sociais e a consolidação de tomadas de decisão pelo povo em relação a seus governos e Estados. 
Nesse enfoque, as mobilizações em rede são expressão de novos comportamentos da sociedade face 
ao tipo de informação e aos contatos que constituem em rede e fora dela (GOMES; LIMA; RADDATZ, 
2015). 

Para que seja possível a atuação dos movimentos sociais, é necessária a salvaguarda do direto 
à liberdade de expressão, considerado como um direito fundamental e, além disso, pressuposto 
indispensável de um regime democrático. Dentro dessa perspectiva, a mídia desempenha um papel 
de extrema relevância para a materialização da liberdade de expressão e de informação e, portanto, 
para os movimentos sociais, dado que a informação e propagação de sua atuação serve como 
ferramenta motivadora para agregação de novos participantes, possuindo um efeito multiplicador 
(PIRES, 2015).

Dentro desse quadro, em que os movimentos sociais exercem preponderantemente formas 
não tradicionais de participação, é imperativa a defesa do direito à liberdade de expressão aos 
cidadãos, este conceituado como um direito fundamental estampado na Carta Magna atual e em 
diversos textos legais internacionais.

Com isso, vive-se, na contemporaneidade, uma espécie de progresso político e social, uma vez 
que o acesso às informações garante uma consciência cidadã. Desse modo, a uma primeira conclusão 
pode-se chegar: direitos fundamentais e democracia são conceitos indissociáveis. Assim, é oportuno 
analisar de que forma os movimentos sociais em rede tornaram-se instrumentos de participação 
política e concretização das demandas sociais.

4 Movimentos sociais em rede e participação política: mecanismo de concretização 
das demandas sociais

As democracias participativa e deliberativa não foram desprezadas no contexto brasileiro, mas 
compreendem uma atmosfera muito restrita. Desse modo, ainda hoje, observa-se o predomínio do 
modelo representativo; tanto é verdade que o momento em que o cidadão cumpre seu direito ao voto 
para a escolha de seus representantes (eleição) é, evidentemente, o mecanismo de maior incidência 
e alcance (FRIEDRICH, 2016).

Ocorre que, em um regime democrático, a participação política dos cidadãos é de extrema 
relevância. Existem, por esse ângulo, várias ferramentas através das quais é viável a participação, de 
modo que o do ato de votar, por si só, incorporado a uma conjuntura de democracia especificamente 
representativa não tem se revelado suficiente na sociedade contemporânea, mormente frente a um 
quadro de crise de legitimidade vivido, em que, frequentemente, reivindicações da coletividade estão 
ficando em segundo plano em benefício de interesses particulares (PIRES, 2015).

A representação política desempenha uma função essencial na organização das comunidades 
políticas e pode ser entendida em duplo sentido: amplo e estrito. Em sentido amplo, abarca todos 
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os agentes públicos, visto que apenas estão nessa posição pelo consentimento e aprovação da 
população. Em sentido estrito, fundamenta-se no corpo de representantes escolhidos de maneira 
direta pelo povo para compor o parlamento. Porém, o modelo ideal de representação, quando trazido 
para o exercício e prática política, retrata densas distorções responsáveis por uma crise do sistema 
representativo, que alcança o parlamento e os partidos políticos. Como decorrência disso, emerge o 
déficit de legitimidade democrática (SOUZA; SOUZA, 2017). 

Com efeito, tendo em vista que os cidadãos, nesse cenário, não conseguem concretizar suas 
demandas através de seus representantes, bem como sequer se sentem representados pelo poderes 
Legislativo e Executivo, é imprescindível uma participação mais concreta, por parte da população, 
no exercício do poder. Nesse lógica, ganham expressividade os movimentos sociais, que a partir do 
agrupamento de pessoas, grupos e organizações, mediante o exercício da participação convencional 
e, sobretudo, não convencional, desempenham uma função de contrapoder, promovendo mudanças 
sociais em busca do alcance das mais variadas demandas coletivas (PIRES, 2015).

Em sociedades modernas e pluralistas, a democracia emerge como uma forma de governo 
cujas acepção, relevância e administração não se podem deixar de lado. Se a democracia está 
relacionada com o governo do povo, com toda a ambiguidade que o termo povo possa abranger, é 
primordial evidenciar que é insuficiente, na atualidade, a salvaguarda da democracia formal para 
que se efetue o sentido mais amplo de democracia. A Constituição brasileira assegura o progresso da 
democracia, alicerçando todo o poder como expressão da atuação de seu povo (BITTAR, 2016).

Dessa forma, a democracia não está relacionada apenas com a existência de oposição e com 
o revezamento de poder nas instituições democráticas, mas sim também com a possibilidade da 
mobilização social e da participação cidadã. Assim, mais que alternância entre grupos políticos, 
legendas ou partidos, a vida democrática exige abertura do debate público democrático qualificado, 
e seu exercício pelos meios e canais existentes, desde que legítimos e limitados à possibilidade de 
realização de práticas violentas (BITTAR, 2016).

Nesse âmbito, a mídia cumpre um ofício de extrema significância, oportunizando o acesso 
à informação aos cidadãos, mostrando-se como requisito para a preservação da democracia. Em 
um período em que se vive uma certa crise de legitimidade do parlamento e, consequentemente, 
da própria democracia representativa, figuram, dentre as possíveis formas de participação política 
existentes, a atuação dos movimentos sociais. Percebe-se, dessa forma, que a citada crise da 
democracia representativa revela-se como campo fértil para a emergência e a atuação de movimentos 
sociais (PIRES, 2015).

Convencida de que nem o Estado, nem os partidos políticos abordam de forma correta 
suas reivindicações, a coletividade se organiza para atrair a atenção dos poderes públicos. A esta 
coletividade nomeamos movimento social, que se incorpora à sociedade. Na prática, é possível 
definir um movimento social como uma cadeia interativa de indivíduos, associações e organizações 
que, conduzindo suas demandas à sociedade civil e às autoridades, auxiliam no processo de 
mudanças sociais, por intermédio do uso predominante de formas não tradicionais de participação 
(GORCZEVSKI; MARTIN, 2011).

As sociedades são contraditórias e conflitivas, e por essa razão, onde há poder, também existe 
o contrapoder – uma espécie de capacidade de os atores sociais desafiarem o poder embutido nas 
instituições da sociedade –, com o fito de reivindicar representação de seus próprios valores e 
interesses. Nessa seara, a transformação basilar no domínio da comunicação foi o surgimento do 
uso da internet e das redes sem fio como meios de comunicação digital, comunicação em massa que 
permite alcançar uma multiplicidade de receptores. Os movimentos sociais são a fonte da mudança 
social. Nessa ideia, para que se constitua um movimento social, é imprescindível que exista um 
processo de comunicação de uma experiência individual para outras (CASTELLS, 2012). 
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Os movimentos sociais hodiernamente têm seu comportamento pautado por parâmetros 
de efetividade, relações de expressividade, diretrizes comunitárias e organização horizontal, assim 
como aspiram ao alargamento do espaço da cidadania. Nesse sentido, contemporaneamente, os 
movimentos sociais se manifestam como importantes atores políticos, tornando-se fundamentais 
para a materialização das demandas e objetivos da população (GORCZEVSKI; MARTIN, 2011).

Esse crescente acesso à rede evidencia a dimensão e a imperiosidade de existência de espaços 
onde possam suceder um autêntico debate público, sem o direcionamento de convicções por interesses 
políticos e econômicos. O custo reduzido, o acesso simples, a transposição de obstáculos temporais 
e territoriais, a simplicidade de uso e a viabilidade de manifestação unilateral, multidirecional e, em 
regra, sem filtros, explicitam uma capacidade fortemente democrática da Internet, que se inclina a 
avigorar o debate sobre o controle e a propriedade dos meios de comunicação no país (RAMINELLI; 
RODEGHERI; KESSLER; OLIVEIRA, 2015).

Junto a essa transformação da mídia, aflora a interconexão planetária, despertando a opinião 
pública e a reconfiguração social, cultural e política, em virtude do confronto existente entre as 
ferramentas infocomunicacionais massivas e pós-massivas. A estrutura massiva tem importância, pois 
constitui o público, dá um sentido de pertencimento local e de espaço pública enraizado. O sistema 
pós-massivo, por sua vez, autoriza o debate não mediado, a conversação livre, a desterritorialização 
planetária. Esses fatores desencadeados a partir do ingresso às redes são tidos como princípios 
precípuos da cibercultura, e é por meio deles que a ciberdemocracia planetária pode ser inteiramente 
desenvolvida, pois proporcionam o pensamento de forma mais colaborativa, plural e aberta (GOMES; 
LIMA; RADDATZ, 2015).

Até porque, quanto mais acessível for a elaboração, a distribuição e o compartilhamento de 
informações, mais perspicaz e politicamente consciente uma sociedade se torna, ficando habilitada 
a reconfigurar a sua cultura política contemporânea. O que está se formando, a partir da internet, 
não passa de uma abertura e flexibilidade do espaço público, capaz de mobilizar a sociedade a favor 
de uma evolução política, social e cultural, pois é por meio do acesso às informações e da veiculação 
das opiniões que a sociedade poderá desenvolver, aliada à garantia dos direitos fundamentais e da 
preservação do Estado Democrático de Direito, uma consciência cidadã (GOMES; LIMA; RADDATZ, 
2015). 

É claro que, apesar de a internet favorecer um ambiente democrático, propício a conciliar 
as mais variadas opiniões, não se pode propor a extinção dos meios tradicionais de comunicações. 
Todavia, diante de tais características, a internet tem o poder de possibilitar a concepção e o 
desenvolvimento de projetos coletivos ou individuais, bem como a mobilização da população para 
determinada causa ou tema específico (RAMINELLI; RODEGHERI; KESSLER; OLIVEIRA, 2015). 

A resistência aos poderes hegemônicos e o anseio pela transformação incita os indivíduos 
em busca de uma sociedade mais igualitária e com salvaguarda dos direitos e liberdades. É o fio da 
indignação que Castells (2012) aponta que mobiliza as pessoas e possibilita desenvolver a esperança 
por algo melhor. Trata-se de apropriar-se das ferramentas e recursos da sociedade da informação para 
construir diálogos, fomentar a diversidade de opiniões a partir da qual se arquiteta a pluralidade de 
vozes. E isso representa não apenas ter voz, mas saber perceber e respeitar as dessemelhanças. É pela 
diversidade e pelo pensamento não homogêneo que se pode chegar à democracia. Nesse contexto, 
percebe-se que os mecanismos de exercício da democracia fugiram da seu desenho tradicional para 
ostentar novas formas a partir da rede (GOMES; LIMA; RADDATZ, 2015). 

No entanto, vale lembrar: mesmo que as mídias tradicionais utilizem as novas possibilidades 
da internet para expandirem seu alcance, outros movimentos receberam maior visibilidade, 
valendo-se da rede para difundir suas manifestações. Nesse sentido, a internet figura como o grande 
veículo articulador de ações coletivas e movimentos sociais. Dentre tais movimentos, constatam-
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se exatamente aqueles que primam pela democratização dos canais de comunicação, sendo que 
as classes mais intelectualizadas também têm participado, mas é no ambiente popular que estão 
inúmeras iniciativas de movimentos (RAMINELLI; RODEGHERI; KESSLER; OLIVEIRA, 2015).

Posto isso, conclui-se que o papel dos movimentos sociais é atrair a atenção do poder, público 
ou privado, visando a promoção de transformações sociais, desempenhando, dessa forma, a função 
de alavancas de mudança e como indicadores dos pontos mortos, das contradições, dos silêncios 
que os mecanismos dominantes tendem a encobrir. Além disso, os movimentos sociais em rede 
mostram-se como espaços privilegiados para que o indivíduo exerça sua obrigação democrática de 
participação política, que deve ser maior do que meramente o ato de votar em épocas de eleições 
(PIRES, 2015).

5 Considerações finais
A partir da generalização da internet, o mundo conheceu uma nova forma de se relacionar. 

Grande parte da população utiliza frequentemente os espaços virtuais, de modo que a própria realidade 
passou a se remodelar com a incorporação dessas ferramentas de comunicação. Atualmente, com o 
cenário político vivenciado no Brasil, percebe-se a incidência de uma crise de representatividade 
que espelha, de fato, uma crise do próprio sistema democrático representativo. Diante dessa 
conjuntura, ganha notoriedade, na sociedade contemporânea, o exercício dos movimentos sociais 
como ferramenta de participação política dos cidadãos, que almejam a materialização de suas 
reivindicações, não efetuadas pelos seus representantes.

É nesse panorama que os movimentos sociais em rede alcançaram força na sociedade, 
exatamente por serem mecanismos aptos a assegurar os direitos fundamentais, bem como o exercício 
da democracia plena. Nesse quadro, a sociedade se sensibiliza pela defesa de direitos fundamentais 
e por melhores condições de vida, saindo da zona de repulsa política, chegando a uma esfera de 
ativismo na rede e fora dela.

Por fim, percebe-se que a veemência e a instantaneidade do fluxo de comunicações pode 
atingir um público considerável em um rápido período de tempo, podendo levar à notoriedade as 
violações sucedidas em certa sociedade. Esse ambiente de comunicação e deliberação pública pode 
levar a coletividade a arquitetar-se para obter mudanças necessárias. 

Diante desse contexto, o problema que norteou a pesquisa girou em torno do papel 
desempenhado pelos movimentos sociais em rede na democracia brasileira. Percebeu-se que, 
contemporaneamente, vive-se uma espécie de progresso político e social, tendo em vista que o 
acesso às informações assegura uma consciência cidadã. Nesse sentido, a internet surge como o 
grande veículo articulador de ações coletivas e movimentos sociais. 

Posto isso, conclui-se que a função dos movimentos sociais em rede é atrair a atenção do 
poder, público ou privado, no intuito de promover transformações sociais, exercendo, desse modo, o 
papel de uma alavanca para a mudança, indicando as contradições e os silêncios que os mecanismos 
dominantes tendem a encobrir. Além disso, depreende-se que os movimentos sociais figuram como 
espaços privilegiados para que os sujeitos exerçam seu dever democrático de participação política, 
que deve ser mais que o simples ato de votar em épocas de eleições. 
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PRÁTICAS DE CORRUPÇÃO NO BRASIL COMO OBSTATIVAS DO 
EXERCÍCIO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE

Luiza Eisenhardt Braun1

Caroline Fockink Ritt2

Resumo: O presente artigo trata do resultado alcançado pela pesquisa sobre as práticas de corrupção 
realizadas no âmbito da saúde brasileira que obstruem o exercício do direito humano e fundamental à saúde. 
O problema que norteia o trabalho é: quais são as principais práticas de corrupção na prestação da saúde 
no país que afetam a realização desse direito fundamental? A pesquisa é dividida em três partes, possuindo 
especificamente os seguintes objetivos: no primeiro tópico, busca-se analisar o direito fundamental à saúde no 
direito positivo pátrio. O segundo examina as práticas corruptivas de modo geral. Por fim, quer-se demonstrar 
quais as práticas de corrupção mais recorrentes na esfera da saúde no país que obstruem a realização de tal 
direito humano. O método de pesquisa utilizado é o dedutivo. Faz-se uso da técnica de análise de documentação 
indireta, por meio de pesquisa bibliográfica em artigos científicos, obras e sítios eletrônicos de órgãos 
públicos pertinentes ao assunto. Em um momento inicial, a partir da análise do direito à saúde, visualiza-
se que sua configuração atual só foi atribuída pela Constituição Federal de 1988, visto que com ela e com o 
Sistema Único de Saúde (SUS) houve a mudança de paradigma que acarretou a universalização e a igualdade 
de atendimento nos serviços de saúde, seguindo o caráter das convenções e dos tratados de direitos humanos 
publicados no decorrer do século XX. No que tange às patologias corruptivas, identifica-se que sua concepção 
é multifacetada, tendo destaque no Brasil aquela que determina que corrupção é a falta de cuidado para com a 
coisa pública. Além disso, os efeitos que causam nos direitos humanos e fundamentais são negativos, impedindo 
sua plena efetivação. Unificando os dois estudos, verifica-se que, dentro do âmbito da saúde brasileira, as 
ações corruptivas mais recorrentes são as que envolvem superfaturamento de medicamentos, a compra de 
medicamentos, equipamentos e próteses para destinação a clínicas particulares, a cobrança de cirurgias pagas 
pelo SUS, o desvio de dinheiro público que originalmente pertencia à saúde para contas particulares e as 
fraudes em licitações. O que se tem como consequência desses atos irregulares na administração pública é 
a ausência de um acesso pleno à saúde, contrariando o que está exposto na Constituição Federal, ao negar 
um direito fundamental a inúmeros cidadãos, uma vez que todos esses recursos perdidos com a corrupção 
poderiam ser investidos a fim de efetivar as prestações de serviços na área.

Palavras-chave: Corrupção. Direito fundamental à saúde. Direitos humanos. Ineficiência estatal.

1. Introdução
Após o término da Segunda Guerra Mundial, às diversas nações envolvidas foram deixadas 

terras devastadas, populações em crise e a falta de um fundamento a seguir a fim de proteger o ser 
humano das atrocidades cometidas durante o período de guerra. Assim, a partir de 1945, buscou-
se encontrar um novo paradigma que desempenhasse papéis como mantedor da paz mundial e da 
própria vida humana. No ano de 1948, ganhou grande destaque, nesse âmbito, a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos publicada pela ONU (Organização das Nações Unidas), que trouxe importante 
preceito para realizar tais atributos: a proteção à pessoa humana e sua dignidade. O documento 
consigna que isso se dará por meio da garantia de direitos considerados fundamentais para que a 
dignidade humana não seja violada.

Entre os direitos apresentados, consta, no artigo 25, o direito à saúde. No âmbito pátrio, todavia, 
apesar desse direito já estar presente no ordenamento jurídico, foi somente com a promulgação da 
Constituição Federal de 1988 que ele atingiu caráter de direito verdadeiramente humano, ou seja, 
com titularidade universal e igualitária. Todavia, apesar de sua suma importância e ligação com 

1 Graduanda do curso de Direito UNISC. Bolsista de Iniciação Científica PUIC.
2 Doutora em Direito. Docente na Universidade de Santa Cruz do Sul.
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a dignidade da pessoa humana, existem diversos óbices que impedem seu pleno exercício pela 
população do país. Entre eles, ressalta-se a prática de corrupção. 

O presente artigo trata, a partir disso, sobre as práticas de corrupção realizadas no âmbito da 
saúde brasileira, que obstruem o exercício do direito humano e fundamental à saúde. O problema 
que norteia o trabalho é: quais são as principais práticas de corrupção na prestação da saúde no país 
que afetam a realização desse direito fundamental?

A pesquisa é dividida em três partes, possuindo especificamente os seguintes objetivos: no 
primeiro tópico, busca-se analisar o direito fundamental à saúde no direito positivo pátrio. O segundo 
examina as práticas corruptivas de modo geral. Por fim, quer-se demonstrar quais as práticas de 
corrupção mais recorrentes na esfera da saúde no país que obstruem a realização de tal direito 
humano. 

O método de pesquisa utilizado é o dedutivo. Faz-se uso da técnica de análise de documentação 
indireta, por meio de pesquisa bibliográfica em artigos científicos, obras e sítios eletrônicos de órgãos 
públicos pertinentes ao assunto.

2 Direito à saúde no Brasil e seus principais aspectos conceituais e práticos
Para que seja possível compreender de que forma as práticas corruptivas realizadas na área de 

saúde obstruem o exercício do direito à saúde, em um primeiro momento é imprescindível explorar 
qual é o conceito de saúde, e o alcance jurídico desse direito no sistema constitucional e também 
infraconstitucional brasileiro. 

Dar significado à palavra saúde não é tarefa fácil. Isso se prova no decorrer da história 
humana, em que foi impossível determinar um conceito único e absoluto para caracterizar esse 
estado. Todavia, no século XX, precisamente em 1946, a Organização Mundial da Saúde concebeu 
importante concepção, a qual determina que “a saúde é um estado de completo bem-estar físico, 
mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade.” A vitalidade dessa 
colocação se mostra ao tornar a saúde uma situação humana complexa, cuja concretização não 
dependerá somente de simples tratamento médico e prevenção direta de enfermidades, mas sim de 
uma rede de políticas públicas capaz de promover a saúde em suas esferas psicológicas e também 
sociais, além da física. 

O autor Almeida Filho (2011, p. 49) corrobora tal tese ao trazer em sua pesquisa que “Os 
estados, situações ou condições de saúde ou de doença resultam, portanto, da interação de uma 
multiplicidade de determinantes econômicos, políticos, sociais, culturais, psicológicos, genéticos, 
biológicos, físicos e químicos.” 

Conceitos abrangentes de saúde, como os citados, estão de acordo com os preceitos contidos 
nas declarações de direitos humanos do período pós-guerra, como a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos de 1948. Como paradigma máximo desse documento, tem-se a dignidade da 
pessoa humana, justificada essa escolha devido à época histórica vivenciada. Sobre o princípio da 
dignidade da pessoa humana, Sarlet (2018, p. 101) determina que se trata de um conceito aberto, 
presente no pluralismo e na diversidade de valores que existem em uma sociedade democrática do 
mundo contemporâneo. Ainda, o autor aborda a ligação da dignidade da pessoa a diversos direitos, 
pois não se pode falar de respeitar a vida, a integridade física do homem, as condições mínimas 
para uma existência digna iguais aos dos demais indivíduos, sem mencionar a dignidade humana 
(SARLET, 2018, p. 105). Portanto, a dignidade não existe sem a configuração de um estado de saúde.

No Brasil, durante o mesmo século, ocorre de forma mais lenta a elevação dos mesmos valores 
como fundamentais a uma democracia. Voltando-se para a saúde, nas décadas de 70 e 80, inovações 
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nesse segmento são demandadas, tendo essa nova política na área da saúde a cidadania como foco 
principal. De acordo com Cohn et al (2010, p. 23), 

essas proposições nucleares ao movimento repousam seus princípios articuladores 
na estatização dos serviços de saúde, na constituição do Sistema Único de Saúde, na 
descentralização, na universalização e na equidade do direito à saúde, em que pesem, sempre, 
as distintas interpretações sobre cada um desses aspectos.

O documento que demonstra a concordância em realizar essas mudanças é a Constituição 
Federal promulgada em 1988. Em seu artigo 6º, caput, sob o Título II “Dos Direitos e Das Garantias 
Fundamentais”, há a configuração da saúde como um direito fundamental social. Ademais, no artigo 
196 e seguintes, também é abordada a questão da saúde. O próprio artigo 196 determina que a saúde 
é um direito de todos e dever do Estado. O meio pelo qual isso será atingido são as políticas sociais e 
econômicas, cuja tarefa de regulamentação pertence ao legislador. Ainda, é dito que o objetivo dessas 
políticas é garantir o acesso universal igualitário aos serviços de saúde (LEITE, 2014, p. 115).

Já os demais artigos referentes a essa temática determinam que as ações e serviços de 
saúde possuem relevância pública (artigo 197); constituem o Sistema Único de Saúde formalmente 
(artigo 198); mantêm a assistência à saúde livre à iniciativa privada (artigo 199) e apresentam as 
competências do Sistema Único de Saúde (artigo 200), detalhando suas atribuições (AGUIAR, 2011, 
p. 45).

Consoante Ferraz e Vieira (2009, p. 04), na Constituição de 1988, no que tange a essa área, “há 
claro reconhecimento, portanto, de que a saúde possui determinantes múltiplos e complexos que 
requerem a formulação e implementação de políticas públicas abrangentes pelo Estado, isto é, que 
vão além da garantia de acesso a serviços e produtos médicos.” 

Além disso, há o reconhecimento de princípios que regem tanto o direito à saúde em si 
quanto o Sistema Único de Saúde, como a universalidade, que consigna que esse direito é concebido 
a qualquer indivíduo, seja brasileiro ou não; e da integralidade ou atendimento integral, que faz 
com que a pessoa seja visualizada em sua totalidade biológica, social e psicológica, tendo direito a 
serviços de saúde de baixa, média e alta complexidade nessas áreas (GEBRAN NETO, 2014, p. 05-06). 

Quando a atenção é dada para a via fática do direito à saúde no Brasil, todavia, atualmente 
a população enfrenta uma realidade diferente. A escassez de recursos para financiar os serviços 
oferecidos pelo SUS é assunto discutido por muitos autores. Ferraz e Vieira (2009, p. 09) afirmam 
que há certos óbices a enfrentar para tratar desta temática, pois com um país repleto de desigualdade 
social e com prestação de serviços historicamente negligenciada, acredita-se que a falta de recurso é 
uma falsa justificativa para somente atender aqueles que são socialmente mais privilegiados.

Ainda, consoante Gebran Neto (2014, p. 10), tratando-se da saúde Brasileira, é de comum 
conhecimento que os recursos são finitos e não há médicos, clínicas e estabelecimentos hospitalares 
para que seja possível atender o sistema público de forma semelhante ao sistema privado. 

Entretanto, também há outra problemática que é trazida recorrentemente pelos cidadãos do 
país, conforme a análise de entrevistas, observação do cotidiano e de documentos feitas por Asensi 
e Pinheiro (2006, p. 06), que é a diferenciação entre políticas públicas3 de Estado e políticas de 
Governo no segmento da saúde. A política de governo seria aquela que não possui perenidade, sendo 
influenciada pelas relações políticas do momento, acarretando campanhas que são pontuais e com 
baixa eficiência a longo prazo, enquanto a política de Estado, modelo ideal, tem caráter contínuo e 
compromisso com a sociedade. 

3 Políticas públicas são um conjunto de programas e ações realizadas pelo Estado com o auxílio de entes públicos 
ou privados, a fim de assegurar determinado direito que advém da cidadania, seja de forma difusa ou para um 
determinado grupo social, cultural ou econômico. 
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Portanto, infere-se que, apesar de a Lei Fundamental brasileira conceder valoração 
fundamental ao direito à saúde e seus serviços, ainda existe muita precariedade e problemas que 
impedem a concretização de um direito verdadeiramente universal e integral. E, como será visto no 
próximo item, a falta de recursos e a perenidade das políticas públicas não são os únicos óbices a 
serem superados na área. 

3 Considerações gerais sobre as patologias corruptivas no Brasil
As práticas de corrupção dentro da Administração Pública brasileira fazem parte das notícias 

dos principais jornais e sites eletrônicos quase que diariamente, trazendo à tona esquemas e 
organizações criminosas formadas por políticos e agentes públicos dos mais diversos cargos. A partir 
disso, é objeto de estudo no Brasil encontrar as causas para a configuração desse comportamento, 
para que em um segundo momento encontrem-se formas de combate à corrupção. 

Não parece ser necessário muito esforço teórico para demonstrar a realidade da má gestão 
pública no Brasil, é verdade. Não estamos bem situados nos índices de Transparência 
Internacional, tampouco nos noticiários nacionais e internacionais, menos ainda na 
percepção geral da cidadania brasileira, e, sobretudo, em face dos resultados que os mais 
variados Governos tem alcançado em suas gestões, cujas falhas, lacunas, vícios e problemas 
saltam aos olhos da população, que sofre na “carne” e no “espírito” todos os seus possíveis 
desdobramentos. O espetáculo dos escândalos colabora para o agravamento das percepções 
pessimistas ou deprimidas, afetando todas as instâncias do Poder Público (OSÓRIO, 2013, p. 
30).

Importa ressaltar que o sofrimento da população gerado pela corrupção não é concretizado 
somente ao se conviver com uma administração ímproba, porque um dos mais graves efeitos gerados 
pelas ações corruptivas é a violação de direitos fundamentais e humanos. Segundo Leal (2013, p. 97), 
não há dúvidas sobre a existência de conexão entre violações dos direitos humanos e fundamentais 
e corrupção, especialmente quando essa conduta é usada como forma de violação do ordenamento 
jurídico inteiro, afetando não só a ordem jurídica, mas também toda a rede de direitos e garantias 
vigente. 

A configuração de práticas corruptivas também atenta de diversos modos contra a 
forma democrática do país, já que rompe com seus princípios fundamentais como a igualdade 
e a participação, impede em parte a participação do povo para a tomada de decisões por meio de 
fraudes em processos licitatórios ou nas eleições, gera falta de confiança nas instituições públicas 
e no próprio governo e diminui a transparência das ações feitas pelos governantes (MENEGUELLO, 
2011, p. 64-65).

A fim de entender como essa violação aos direitos e à democracia é concebida, primeiramente 
é necessário explorar os conceitos atribuídos à corrupção. Ainda para Leal (2013, p. 81), ela é um 
fenômeno de múltiplas fundamentações, cujo estudo é feito por diversas áreas do conhecimento, 
tais como filosofia, antropologia, ciência política e ciência jurídica, sendo sua compreensão e própria 
definição complexa. Já de acordo com Bitencourt e Reck (2015, p. 125-129), a temática da corrupção 
tornou-se fato cotidiano no mundo das relações sociais, e o uso do termo corrupção está generalizado 
na sociedade brasileira. No Brasil, ele é utilizado para definir as condutas que denotam falta de 
cuidado para com a coisa pública, realizado por particulares ou por agentes públicos. 

Gabardo e Reis (2011, p. 139), por outro lado, destacam que, embora inexistam condutas 
devidamente delineadas que se enquadram como exaustivas quanto aos atos corruptos que podem 
acontecer, as práticas mais comuns são aquelas indicadas pela Organização das Nações Unidas, como 
suborno, fraude, outros pagamentos ilícitos, compra e comprometimento de valores, abuso de poder 
e quebra de confiança, apropriação indevida de recursos públicos e conflitos de interesses.
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A origem da ocorrência dessas práticas retrocitadas, no Brasil, pode se relacionar com a 
colonização do Brasil por Portugal, na qual a monarquia absolutista existente era mantida por meio 
de relações de cunho pessoal e paternalista entre o monarca e seus administradores, com o objetivo 
de obter lucro, sem ligação com quaisquer ideais éticos ou comprometimento social. Desse modo, 
a coisa pública passa a pertencer a ninguém, e sua finalidade passa a ser a mera satisfação aos 
interesses da classe dominante (GARCIA, 2013, p. 45-46).

Além dessa forma de governar, os brasileiros ainda possuem um hábito cultural a que é 
atribuído a denominação “jeitinho brasileiro”, que se caracteriza quando um indivíduo não segue 
a legislação vigente por ser considerada excessiva e não correspondente à realidade social. Como 
consequência disso, tem-se a incorporação da corrupção dentro da cultura brasileira, o que causa 
reflexos diretos na administração pública, facilitando o desrespeito aos princípios que regem a 
atuação do agente público, a serviço do Estado e da própria população (LEAL, 2013, p. 85-86).

Avritzer (2011, p. 47), entretanto, adverte que deve-se ter cautela quando o aspecto cultural 
da corrupção é abordado. Muitos autores afirmam que a incidência da corrupção no sistema político 
brasileiro é um processo natural e inevitável, devido à herança ibérica colonial de Portugal que mudou 
a concepção do público e do privado no país. Para não chegar a essa conclusão equivocada, deve-se 
levar em conta que existem mais de uma concepção de política, nas quais algumas não toleram a 
corrupção. Ademais, há várias formas de aprimoramento institucional feitas no Brasil, como a lei 
orgânica dos Tribunais de Conta, a criação da Controladoria-Geral da União e fortes mudanças na 
Polícia Federal, a fim de controlar a corrupção. 

Zagarelli, Bussinger e Bahia (2017, p. 30) trazem entendimento semelhante, pois ao apoiar-
se no fato de que o brasileiro tem tendência em agir por meio de “jeitinhos”, se está atribuindo uma 
condição ao cidadão, impedindo o incentivo para que essa situação seja mudada. Transgredir as leis 
ou cometer atos ilícitos não deve ser tido como algo inerente a uma cultura ou a uma população, mas 
sim ao contexto em que aquela pessoa está colocada.

Para que haja uma efetiva modificação relacionada à prática de corrupção, seja por meio de 
pequenas infrações por parte dos cidadãos ou dentro da administração pública, um caminho longo 
deve ser percorrido. O combate à corrupção não é exclusivo de produção de novas normas jurídicas; 
é imprescindível haver a aquisição de uma consciência democrática e, após, a configuração de uma 
maior participação popular. Isso acarretará o aumento da fiscalização das instituições públicas, além 
de trazer a depuração das ideias das pessoas que desejam ascender ao poder (GARCIA, 2013, p. 51).

Assim, compreende-se que, para que a erradicação – ou pelo menos a diminuição – da corrupção 
torne-se realidade, é vital compreender esse fenômeno multifacetado. Na área da saúde pública não 
é diferente; é imprescindível conhecer as derivações mais recorrentes de práticas corruptivas para 
que se possa demonstrar a obstrução que elas causam no exercício do direito fundamental à saúde, 
comportamentos que serão objeto do próximo item do trabalho.

4 Práticas de corrupção que obstruem o exercício do direito à saúde
Como visto anteriormente, atos de corrupção no território nacional são publicizados pela 

mídia com grande frequência. Isso ocorre nas mais diversas esferas, mas, em segmentos como a saúde 
e a educação pública, tal problemática toma ainda maior relevância, por tratar-se de aspectos vitais 
para alcançar uma vida com dignidade, conforme é determinado pela Constituição Federal. A partir 
da análise dessas publicações, é possível traçar uma delimitação de quais são as ações corruptivas 
mais comuns praticadas na saúde brasileira.

Exemplo de prática de corrupção, esta realizada por uma organização criminosa, encontra-se 
na operação realizada em conjunto pelo Ministério Público e o Tribunal de Contas do Rio Grande 
do Sul em Canoas, no início de dezembro de 2018. A organização criminosa em pauta, de nome 
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Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública (Gamp), teria desviado milhões de reais 
destinados a saúde de Canoas desde sua contratação, por parte da Secretaria Municipal de Saúde, em 
2016, para gerenciar unidades de saúde, incluindo três hospitais. Entre os atos criminosos verificou-
se o superfaturamento de medicamentos em até 17.000%, o desvio de dinheiro da saúde pública 
para os envolvidos na fraude, utilização de laranjas na direção do Gamp, cooptação de agentes 
públicos e pagamento de viagens de férias com dinheiro originalmente da saúde pública de Canoas. 
Segundo o Ministério Público, pelo menos 40 milhões de reais, dos 426 milhões recebidos pelo Gamp 
da Prefeitura de Canoas, foram para a conta pessoal dos integrantes da organização (G1 RS, 2018, 
<https://g1.globo.com>).

Já no estado do Amazonas, desde 2016, por meio da Operação Maus Caminhos, apura-se o 
repasse atípico de recursos do Fundo Estadual de Saúde ao Instituto Novos Caminhos (INC), cujos 
administradores e fornecedores recebiam pagamento por serviços médicos não realizados ou 
superfaturados. Ainda, houve o envolvimento de secretários estaduais na saúde no esquema, que 
recebiam propina para priorizar o instituto no recebimento de recursos do Fundo Estadual. Mostrou-
se também que ex-governador do Amazonas recebia vantagens indevidas do grupo criminoso. O total 
de dinheiro desviado do Sistema Único de Saúde (SUS) nas fraudes é de cerca de R$ 140 milhões 
(CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2018, <https://www.cgu.gov.br>).

Ainda, o artigo de Hoffmann (2004, <https://www.extraclasse.org.br>) aborda uma força-
tarefa composta pela Polícia Federal, Ministério Público, Tribunal de Contas e Advocacia Geral da 
União que investigou crimes realizados no Grupo Hospitalar Conceição (GHC) em Porto Alegre, 
crimes que incluem fraudes em licitações, intermediação para marcar consultas e uso de estruturas 
de três hospitais para realizar cirurgias particulares em vagas do SUS. Anteriormente, quatro médicos 
foram afastados por cobrar dos pacientes cirurgias pagas pelo SUS. Outros crimes investigados foram 
superfaturamento nas compras, envolvimento de médicos com empresas contratadas pelo hospital, 
urgenciamento indevido de internações, pareceres técnicos e desvio de materiais comprados com 
dinheiro público para clínicas particulares, feito pelos médicos responsáveis pelos setores de órteses 
e próteses.

No município de Imbituva, Paraná, a Advocacia Geral da União (2017, <https://www.agu.gov.
br>) condenou por improbidade administrativa envolvidos em um esquema que fraudava licitações 
de compra de medicamentos e não entregava os produtos, mesmo recebendo os valores dos mesmos. 
Os valores incrementaram em 156% a verba federal que a prefeitura local recebia por meio do 
Programa Nacional de Assistência Farmacêutica Básica. Após auditoria do Tribunal de contas, as 
irregularidades foram constatadas. Entre os envolvidos estão um ex-prefeito e uma ex-secretária de 
saúde do município, além de duas empresas. 

Infere-se, com referência aos dados acima, que as práticas de corrupção presentes na saúde 
pública brasileira não se tratam de fato isolado, sendo um fenômeno que ocorre por todo o país.

Os recursos que são perdidos com práticas corruptivas como as demonstradas implicam óbice 
ao acesso a serviços do sistema de saúde pública, além da violação direta a direito fundamental. Tais 
valores poderiam ser utilizados para a compra de medicamentos, contratação de equipes competentes 
de médicos e para equipar de forma mais eficiente os hospitais e demais estabelecimentos de saúde, 
a fim de ampliar qualitativamente o serviço público nesse segmento (LEAL, 2013, p. 103). 

A importância que necessita ser atribuída ao estudo de tais práticas, portanto, se dá devido 
aos prejuízos que causam ao direito à saúde, dotado de valor não somente como norma jurídica 
constitucional, ou direito social de segunda geração, mas como algo sem o qual não é possível obter 
uma vida digna, ou até mesmo uma vida. A afirmação de Sarlet (2018, p. 338) demonstra tal tese: 
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Cumpre relembrar, mais uma vez, que a denegação dos serviços essenciais de saúde acaba – 
como sói acontecer – por se equiparar à aplicação de uma pena de morte para alguém cujo 
único crime foi o de não ter condições de obter com seus próprios recursos o atendimento 
necessário, tudo isto, habitualmente sem qualquer processo e, na maioria das vezes, sem 
possibilidade de defesa, isto sem falar na virtual ausência de responsabilização dos algozes, 
abrigados pelo anonimato dos poderes públicos.

Asensi e Pinheiro (2006, p. 10) acentuam que a atuação dos órgãos públicos diante do direito 
à saúde não deve ser feito somente por causa de sua presença na Constituição Federal; a titularidade 
de todos a esse direito fundamental faz com que tais instituições se voltem para o âmbito social do 
direito, sua prática no cotidiano, não para o que está escrito em lei. Quando essa esfera é considerada, 
há uma abertura à escuta, à alteridade e à construção em conjunto do que o direito significa. 

Portanto, o problema das práticas corruptivas na saúde não pode ser diminuído a um dilema 
jurídico. Apesar de ser imprescindível a existência de uma base legal constitucional na qual se 
basear para concretizar a saúde, devem ser buscadas outras áreas que capacitem a compreensão 
do fenômeno da corrupção na saúde, voltando-se para uma esfera mais fática e cotidiana, em que o 
“jeitinho brasileiro” e as políticas públicas de governo se mostram como empecilhos de um maior 
acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Conclusão
O presente trabalho quis demonstrar quais eram os tipos de prática de corrupção feitos dentro 

da área da saúde brasileira, que têm como consequência o impedimento de um pleno exercício do 
direito humano e fundamental à saúde. 

No primeiro item, a partir da análise do direito à saúde, visualiza-se que sua configuração atual 
só foi atribuída pela Constituição Federal de 1988, visto que com ela e com Sistema Único de Saúde 
(SUS) houve a mudança de paradigma que acarretou a universalização e a igualdade de atendimento 
nos serviços de saúde, seguindo o caráter das convenções e tratados de direitos humanos publicados 
no decorrer do século XX. Ainda, problemas como a escassez de recursos e a existência de políticas 
públicas de governo dificultam o acesso a serviços de saúde por parte da população brasileira.

Após, no que tange às patologias corruptivas, identifica-se que sua concepção é multifacetada, 
tendo destaque no Brasil aquela que determina que corrupção é a falta de cuidado para com a coisa 
pública. Além disso, os efeitos que causam nos direitos humanos e fundamentais são negativos, 
impedindo sua plena efetivação. Coube ressaltar que a corrupção não pode ser tomada como traço 
inevitável e inexorável da cultura do país, o que impediria ações a fim de evitá-la. Todavia, deve 
ocorrer uma tomada de consciência dos cidadãos brasileiros com a finalidade de gerar isso.

Por fim, unificando os dois estudos, e em resposta ao problema de pesquisa que indagou: quais 
são as principais práticas de corrupção na prestação da saúde no país e que afetam a realização desse 
direito fundamental? Verifica-se que, por meio da análise de dados e notícias envolvendo o tema, 
dentro do âmbito da saúde brasileira, as ações corruptivas mais recorrentes são as que envolvem 
superfaturamento de medicamentos, a compra de medicamentos, equipamentos e próteses para 
destinação a clínicas particulares, a cobrança de cirurgias pagas pelo SUS, o desvio de dinheiro 
público que originalmente pertencia à saúde para contas particulares e as fraudes em licitações. 

As práticas de corrupção, portanto, trazem inúmeros prejuízos nas mais diversas esferas 
do cotidiano dos cidadãos, especialmente em segmentos tão imprescindíveis como a saúde, 
fortemente ligada à configuração ou não da dignidade da pessoa humana. O que se tem, então, como 
consequência desses atos irregulares na administração pública é a ausência de um acesso pleno à 
saúde, contrariando o que está exposto na Constituição Federal ao negar um direito fundamental 
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a inúmeros cidadãos, uma vez que todos esses recursos perdidos com a corrupção poderiam ser 
investidos a fim de efetivar as prestações de serviços na área.
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4. Identidades, Gênero e 
Cultura
Identidade, sujeito e cultura em tempos de globalização: descontinuidade, 
fragmentação, deslocamento e descentralização. Processos identitários 
e as representações que formam e transformam os espaços, os sujeitos 
e as culturas. A identidade de gênero no mundo pós-moderno: novas 
articulações, criações e desarticulação das identidades estáveis do passado.
Coordenadores: Dr. Tiago Weizenmann e Dra. Márcia Solange Volkmer
Debatedor: Dr. Fernando Seffner (Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul - UFRGS)
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MARIA DA PENHA: ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A 
MULHER E APOIO ÀS FAMÍLIAS

Déborah Johann Ely1

Priscila Pavan Detoni2

Elisabete Cristina Barreto Müller3

Sandro Fröhlich4

Resumo: O projeto “Maria da Penha: enfrentamento à violência contra a mulher e apoio às famílias” oportuniza 
a experiência de estudantes de Psicologia e de Direito da Universidade do Vale do Taquari - Univates em 
um trabalho interdisciplinar e intersetorial nas ações que visam a garantir o suporte à Lei Maria da Penha 
(Lei 11.340/2006, BRASIL, 2006). Essa iniciativa tem possibilitado o conhecimento da complexidade das 
situações de violência contra a mulher na região do Vale do Taquari. A partir desse espaço de formação, 
acontecem discussões e estudos de casos. Em 2018, participaram do projeto 50 alunos/as. Foram atendidas 
182 mulheres. As agressões mais identificadas foram as violências psicológicas, morais e físicas, com pedidos 
de medidas protetivas de segurança. A execução da experiência do projeto que defende as políticas de 
Direitos Humanos tem apontado que é importante fugir das simplificações reducionistas que estabelecem 
apenas algumas variáveis para a vulnerabilidade dessas mulheres, e, principalmente, fugir dos estigmas 
individualizantes que colocam a complexidade da questão no problema de um ou outro indivíduo, porque esse 
é reconhecidamente um problema social, inclusive reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Para dar 
conta dessa problemática, precisa-se trabalhar em rede e articulando-a dentro de uma proposta intersetorial 
que reconhece a interdisciplinaridade e a integralidade na forma de cuidado, possibilitando o olhar amplo 
para questões complexas e multifacetadas. Conclui-se que é preciso compreender que a violência contra a 
mulher na família requer o levantamento de questões sociais complexas e atravessadas pelos marcadores 
sociais, como gênero, raça, geração, classe social, na sua interseccionalidade.
Palavras-chave: Relações de Gênero. Violência contra a mulher. Rede. Direito. Psicologia.
Abstract: The project “Maria da Penha: coping with violence against women and support for families” 
offers the experience of students of Psychology and Law of the University of Vale do Taquari - Univates in an 
interdisciplinary and intersectoral work in the actions that aim to guarantee the support to the Maria da Penha 
Law (Law 11.340/2006, BRASIL, 2006). This initiative has made possible the knowledge of the complexity 
in situations of violence against women in the Vale do Taquari region. From this training space, there are 
discussions and case studies. In 2018 50 students participated in the project. A total of 182 women were 
treated. The most identified aggressions were psychological, moral and physical violence, with requests for 
protective measures of security. The execution of the experience of the project that defends human rights 
policies has pointed out that it is important to avoid the reductionist simplifications that establish only a few 
variables for the vulnerability of these women and, above all, to avoid the individualizing stigmas that put the 
complexity of the issue in the problem of This is recognized as a social problem, even recognized by the World 
Health Organization. In order to deal with this problem, it is necessary to work in a network and articulate it 
within an intersectoral proposal that recognizes interdisciplinarity and integrality in the way of care, allowing 
a broad look at complex and multifaceted issues. We conclude that it is necessary to understand that violence 
against women in the family requires the raising of complex social issues that are crossed by social markers 
such as gender, race, generation, social class, and their intersectionality.
Keywords: Gender Relationships. Violence against women. Network. Law. Psychology.

1 Graduanda do curso de Psicologia da Universidade do Vale do Taquari UNIVATES. Bolsista no projeto de extensão 
“Maria da Penha: Enfrentamento à violência contra a mulher e apoio às famílias”.

2 Psicóloga. Mestra e Doutora em Psicologia Social e Institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). Docente da Universidade do Vale do Taquari - Univates.

3 Docente da Universidade do Vale do Taquari - Univates. Mestre em Ciências Criminais pela PUC/RS.
4 Advogado. Doutor em Filosofia pela Unisinos. Docente da Universidade do Vale do Taquari - Univates.
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1 INTRODUÇÃO
O projeto “Maria da Penha: Enfrentamento à Violência contra a Mulher e Apoio às Famílias” 

oportuniza a experiência de estudantes de Psicologia e de Direito em um trabalho interdisciplinar 
e intersetorial nas ações que visam a garantir o suporte à Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006, 
BRASIL, 2006).

Para Meneghel (2014, p. 692):

A Lei 11.340/2006, denominada de Lei Maria da Penha, fundamenta-se em normas e diretivas 
consagradas na Constituição Federal, na Convenção da ONU sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Violência contra a Mulher e na Convenção Interamericana para Punir e Erradicar a 
Violência contra a Mulher. A Lei afirma que toda mulher, independentemente de classe, raça, 
etnia ou orientação sexual goza dos direitos fundamentais e pretende assegurar a todas as 
oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar a saúde física e mental e o 
aperfeiçoamento moral, intelectual e social, assim como as condições para o exercício efetivo 
dos direitos à vida, à segurança e à saúde.

Está previsto nos projetos pedagógicos dos cursos de Direito e de Psicologia da Univates que 
os/as alunos/as possam ter qualificação para atuação em casos de violência doméstica, contra as 
mulheres e de gênero. Desta forma, em 2013, foi elaborado o primeiro projeto de extensão – que foi 
executado em 2014 – com esse propósito na Univates. Foram acompanhadas as mulheres no Fórum 
por ambos os cursos (DETONI et al, 2015). Sendo assim, o projeto teve seu início em 2014, nomeado 
“Articulações entre o Direito e a Psicologia: Judicialização e subjetivação em ações de suporte à Lei 
Maria da Penha na Comarca de Lajeado, RS”. Ocorria no espaço do Serviço de Assistência Jurídica 
(SAJUR) da Univates, onde as mulheres em situação de violência eram atendidas por uma dupla de 
estudantes do Direito e da Psicologia.

Esta participação dos/as estudantes no projeto os/as auxilia na sua formação profissional, 
fazendo com que se aprimorem na execução de atendimentos de pessoas, problematizem e 
desmistifiquem falácias disseminadas sobre a violência de gênero, e também consigam horas 
complementares de extensão para seu currículo acadêmico.

Em 2016, o projeto funcionou com a iniciativa de professores da área penal do curso do 
Direito, como forma de aproximar as questões da disciplina com as demandas da violência contra a 
mulher na região do Vale do Taquari. Os atendimentos aconteciam no Fórum de Lajeado.

De 2016 até 2018, o projeto vinculou-se a um projeto maior, chamado Interfaces. Constituía 
a Face Observatório de Direitos Humanos, e fora nomeado “Ações de Suporte à Lei Maria da Penha”. 
Os atendimentos começaram a ser realizados no Fórum da Comarca de Lajeado (MICHELLON et al, 
2017).

Em 2019, o projeto ficou dentro do Programa de Extensão em Direitos Humanos, nomeado 
“Maria da Penha: Enfrentamento à Violência contra a Mulher e Apoio às Famílias”. Concomitantemente 
às ações do mesmo, acontece o Grupo Recomeçar, que possui o intuito de “oferecer suporte à 
mulheres em situação de violência doméstica e familiar” (PRADO et al, 2018, p. 30) no SAJUR. Prado 
et al (2018, p. 30) ainda especifica os objetivos do grupo:

Os encontros têm como objetivo proporcionar às participantes uma maior compreensão de 
seus direitos, informações e dúvidas sobre a Lei Maria da Penha, além de propiciar momentos 
de reflexão. O contato com as vivências e as histórias de vida das mulheres proporcionam um 
ambiente acolhedor e terapêutico. O espaço possibilita ainda a construção de vínculos entre as 
mulheres participantes, que inspiram umas às outras em busca da superação das dificuldades 
encontradas em situações de violência. Além disso, amplia as possibilidades de prevenção 
e enfrentamento da violência contra mulher, tornando-as protagonistas e disseminadoras 
destas estratégias de autocuidado construídas no coletivo.
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A divulgação da existência do grupo é feita antes dos próprios atendimentos do Fórum, a 
fim de fazer com que as mulheres, mesmo após o encerramento do atendimento e da audiência, 
mantenham-se na busca por ajuda e fortalecimento, a partir da assistência jurídica e psicológica.

O presente artigo tratará de analisar resultados obtidos no projeto no ano de 2018 e vislumbrar 
ações em andamento em 2019.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A violência contra a mulher não é uma situação que ocorre somente nos dias atuais, ela 

sempre esteve presente nas relações interpessoais das mulheres. O contexto histórico revela que nos 
tempos mais remotos muitas mulheres aceitavam e acatavam sua submissão perante os homens e a 
sociedade. Apesar do cenário em relação a estas condições estar se modificando, segundo Echeverria 
et al (2017, p. 14):

A violência contra a mulher é um evento alarmante em todo o mundo. Encontra-se presente 
em praticamente todos os países, independentemente de suas culturas, etnias e costumes. No 
Brasil não é diferente: a violência contra a mulher é uma realidade na população em geral.

Sabe-se que a violência doméstica e intrafamiliar acontece, muitas vezes, de forma mascarada 
e sutil, impossibilitando autoridades e responsáveis pelo assunto de intervir de algum modo. Porém, 
ao longo do século passado e em anos recentes, foram sendo criadas leis e normas que visam proteger, 
defender e valorizar as mulheres como seres de “direitos fundamentais inerentes à pessoa humana” 
(Lei 11.340/06 - Lei Maria da Penha, Brasil, 2006). São elas: Direito ao voto, à posse de propriedade, 
ao estudo e ao trabalho (Brasil, 1932); Direito ao Divórcio (Brasil, 1977); Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher (Brasil, 1984); Primeiras Delegacias das Mulheres (1985); Lei 11.340/06, 
conhecida como Lei Maria da Penha; Lei 13.104/15, conhecida como Lei do Feminicídio (Brasil, 
2015). Feminicídio se caracteriza como homicídios cometidos de forma intencional contra o sexo 
feminino. O termo se origina do generocídio, que significa homicídios cometidos contra determinado 
gênero sexual. A lei do feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio.

Ainda, em 2019, foi alterada a Lei Maria da Penha com a Lei nº 13.827 de 13/05/2019, que se 
refere às Medidas Protetivas:

Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para autorizar, nas 
hipóteses que especifica, a aplicação de medida protetiva de urgência, pela autoridade judicial 
ou policial, à mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou a seus dependentes, e 
para determinar o registro da medida protetiva de urgência em banco de dados mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça.

Em relação às espécies de violência, segundo a Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006):

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:
I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde 
corporal;
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e 
diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que 
vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição 
contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou 
qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a 
manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação 
ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, 
que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, 
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ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que 
limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;
IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, 
subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos 
pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer 
suas necessidades;
V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou 
injúria.

É preciso compreender que a violência contra a mulher na família requer o levantamento de 
questões sociais complexas e atravessadas pelos marcadores sociais, como gênero, raça, geração, 
classe social, na sua interseccionalidade (PISCITELLI, 2008). Então, conclui-se, com a execução da 
experiência do projeto, que é importante fugir das simplificações reducionistas que estabelecem 
apenas algumas variáveis para a vulnerabilidade dessas mulheres, e, principalmente, fugir dos 
estigmas individualizantes que colocam a complexidade da questão no problema de um ou outro 
indivíduo, porque esse é reconhecidamente um problema social, inclusive reconhecido pela 
Organização Mundial da Saúde. A OMS relata que “a violência contra as mulheres – particularmente 
a violência por parte de parceiros e a violência sexual – é um grande problema de saúde pública e de 
violação dos direitos humanos das mulheres.” (OPAS; OMS, 2017, p. 1).

Para dar conta dessa problemática, precisa-se trabalhar em rede e articulando-a a uma 
proposta intersetorial que reconheça a interdisciplinaridade e a integralidade na forma de cuidado, 
possibilitando o olhar amplo para questões complexas e multifacetadas como a violência doméstica 
e de gênero (DETONI et al, 2015).

3 METODOLOGIA DE TRABALHO
O projeto é submetido ao edital de projetos de extensão da Univates e avaliado para posterior 

aprovação todos os anos. Em seguida, os professores coordenadores e os tutores realizam a 
organização do cronograma de propostas junto aos serviços, em especial as audiências de Maria da 
Penha no Fórum da Comarca de Lajeado/RS, composta pelos municípios de Lajeado, Cruzeiro do Sul, 
Marques de Souza, Forquetinha, Santa Clara, Sério, Progresso e Canudos do Vale.

São realizadas capacitações no início de cada semestre para que estudantes de Direito e 
Psicologia possam participar do projeto. Nessas capacitações, é explicado como são realizados os 
atendimentos com as mulheres, é falado sobre o projeto em si, a legislação e a rede de serviços que 
perpassam a Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher (Brasil, 2011). O intuito é capacitar 
esses alunos para que possam atender as mulheres de forma adequada, ética, compromissada e 
empática, o que, para além de auxiliar estas mulheres, contribui com a formação profissional desses 
alunos.

Os atendimentos são pautados pela Política Nacional de Humanização (PNH, BRASIL, 
2011), a qual se estrutura a partir de princípios, métodos, diretrizes e dispositivos que visam uma 
transversalidade intergrupos, uma integralidade do cuidado, a execução de uma Clínica Ampliada e 
acolhimentos nos quais devem ocorrer, por parte dos estudantes, uma empatia para com as mulheres 
atendidas, um não-julgamento moral das mesmas, e ainda a promoção de aumento da autonomia 
delas. São realizados todas às quartas-feiras de tarde, das 13h30 até, aproximadamente, 17h, no 
Fórum da Comarca de Lajeado/RS. Os acolhimentos são prestados por uma dupla de estudantes, um 
do Direito e um da Psicologia, juntamente com um(a) professor(a) tutor(a). Após os atendimentos, 
um da dupla acompanha a mulher atendida em sua respectiva audiência, junto a uma advogada do 
SAJUR.

No acolhimento, são feitos os seguintes questionamentos: (1) Se a mulher já passou pela Rede 
de Enfrentamento à Violência contra a Mulher; (2) Se a mulher possui Medidas Protetivas contra o 
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réu-agressor; (3) Quando ocorreu o fato que a levou a denunciar o réu-agressor; (4) Descrição do 
fato (neste item, normalmente faz-se um relato de forma muito resumida de como foi a agressão, que 
tipo de violência ocorreu, qual o contexto da relação); (5) Tipos de violência; (6) Explicação do que 
poderá acontecer na audiência. Neste item, os estudantes explicam quais as alternativas que a mulher 
possui em relação ao seu processo contra o réu: prosseguir com o processo, arquivar (desistir) do 
processo ou suspender - que seria deixar o processo aguardando 6 meses “a contar do fato (data do 
registro da ocorrência)” (MARTINS, 2019, p. 45), para que, durante esse tempo, a mulher consiga 
tomar uma decisão de continuar ou desistir, o que não anula as Medidas Protetivas.

Após a explicação, a mulher revela aos estudantes qual a decisão que pretende tomar na 
audiência que virá a seguir. Ao final dos atendimentos, antes de ir para a audiência, cada mulher 
avalia como foi o atendimento, preenchendo uma folha de avaliação (feedback).

Um estudante da dupla acompanha a audiência, preenchendo informações de “pós-audiência”, 
onde deve assinalar qual a decisão tomada e apontar os encaminhamentos necessários.

4 RESULTADOS
A seguir, serão expostos os resultados obtidos em relação aos atendimentos realizados pelo 

projeto no ano de 2018, no Fórum da Comarca de Lajeado/RS.
Participaram 50 estudantes (todos da Univates e do SAJUR) no projeto, de forma voluntária, 

dentre eles estudantes de Direito e Psicologia, atendendo 182 mulheres que tiveram audiências no 
Fórum da Comarca de Lajeado/RS nas quartas-feiras à tarde.

Do total de 182 mulheres atendidas, 100 delas passaram por algum serviço da Rede de 
Enfrentamento à Violência contra a Mulher antes de receberem o atendimento do projeto. Delas, 
78 não passaram por nenhum serviço da Rede, e 5 delas não relataram se haviam passado ou não; 
60 passaram na DPPA (Departamento de Polícia de Pronto Atendimento), 11 no SAJUR (Serviço 
de Assistência Jurídica da Univates), 7 no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 6 na Delegacia 
de Especialização de Atendimento à Mulher (DEAM), 5 no Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS), 4 no Conselho Tutelar, 3 no Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS), duas na Casa de Passagem - ONG do Vale do Taquari, duas em grupos terapêuticos, uma no 
Centro de Atendimento Psicossocial - Álcool e outras Drogas (CAPS AD), uma na psicóloga do Posto 
de Saúde, uma no Centro de Referência e Atendimento à Mulher (CRAM), uma na Brigada Militar, 
uma no hospital e uma na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Das 182 mulheres atendidas no Fórum em 2018, 151 tinham Medidas Protetivas contra o réu-
agressor; 20 não possuíam as Medidas e 13 não relataram no atendimento se possuíam ou não.

Dos 182 casos atendidos, 82 tiveram ocorrência de violência física, 82 de violência psicológica, 
46 de violência moral, 6 de violência sexual, 20 de violência patrimonial e 21 mulheres não relataram 
qual o tipo de violência que sofreram. Muitas dessas mulheres sofreram mais de um tipo de violência 
ao mesmo tempo.

O principal agressor da violência doméstica em 2018 foi o marido, com 67 casos atendidos, 
seguido do companheiro (que pode ser alguém com quem ela convive, mora junto, mas que não 
necessariamente é casada), com 57 casos. O restante se configurou como filhos ou namorados, numa 
quantidade menor de recorrências.

Nos atendimentos que explicitaram o local da agressão, a maioria das agressões ocorreu 
dentro de casa, seguida pelo local de trabalho. A maioria das mulheres ainda relataram que sofreram 
ameaças por celular (principalmente via WhatsApp).

Podemos correlacionar esses números e perceber que na orientação interdisciplinar, muitas 
mulheres queriam desistir (52) ou suspender o processo (84). Mas na hora da audiência, esses 
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números caíram para 50 e 83, respectivamente. Já o seguimento do processo é uma alternativa 
escolhida mais na audiência do que na orientação interdisciplinar. Isto se deu por conta de que 
muitas mulheres “queriam” desistir do processo, mas se há lesão corporal grave, não é permitido por 
lei que ocorra o arquivamento/desistência.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando o espaço já conquistado pelo projeto, as articulações estabelecidas com a Rede 

de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, a mobilização causada em estudantes da Univates 
por conta desses atendimentos e o auxílio prestado às mulheres que se encontram nesta delicada 
situação, é de uma gigantesca relevância que a universidade dê continuidade a este projeto. A 
Univates a visa uma formação humanística, onde os estudantes aprendam que o ser humano é um 
ser biopsicossocial (que tem influências do biológico, do psicológico e do social na formação de 
sua subjetividade). A execução deste projeto proporciona um maior conhecimento do que é um 
atendimento humanizado, contribuindo para que a universidade exerça seu papel social.

Sobre os atendimentos em 2018, conclui-se que a maioria das mulheres atendidas passou 
pela Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, sendo a DPPA e o SAJUR os serviços mais 
acessados. A maioria das mulheres possui Medidas Protetivas, e as violências mais frequentes são as 
físicas e psicológicas, seguidas pelas violências morais e patrimoniais. Os principais agressores são 
companheiros e maridos, ou seja, pessoas próximas à vítima, mas também aparecem filhos e netos 
como agressores, em caso de uso e abuso de drogas. Os locais onde mais ocorreram agressões foram 
dentro de casa (domiciliar), no local de trabalho da vítima e via celular.

Salienta-se que diminuíram os atendimentos com as mulheres no Fórum nos meses de março, 
abril e maio de 2019, o que identifica provavelmente dificuldades para chegada ao Fórum, o que está 
associado aos estigmas da violência doméstica e de gênero e às políticas públicas atuais, que têm 
sido fragilizadas. Contudo, são realizadas reuniões mensais da Rede de Enfrentamento à Violência 
contra a Mulher para poder identificar melhorias nas intervenções com as mulheres, onde o projeto 
participa também com representantes.

Em 2019, o projeto incluiu o trabalho com homens, pensando na importância da educação 
para o respeito, onde será implantado na Univates, através do Curso de Direito, o Projeto “He for She” 
- “Eles por Elas”, o que significa que todos precisam estar envolvidos nessa causa, bem como investir 
em educação permanente com todos os serviços da rede.
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Resumo: No contexto contemporâneo, mulheres ainda enfrentam desafios e obstáculos relativos à sua 
presença em carreiras e cursos voltados às Ciências Exatas e Tecnológicas, e os debates crescentes sobre 
questões de gênero têm provocado algumas rupturas e avanços. O Programa Meninas na Ciência foi uma das 
iniciativas em nível federal que visa fomentar ações que incentivem meninas a seguirem profissões e carreiras 
na área. Nesse contexto, a Univates está desenvolvendo a proposta “A formação da cultura científica: meninas 
aprendendo, mediando e difundindo saberes e práticas em Ciências Exatas e Tecnológicas”, aprovada por 
meio da Chamada CNPq/MCTIC Nº 31/2018. O projeto tem duração de 18 meses e conta com três escolas 
públicas parceiras para a realização das ações. O objetivo é contribuir para a formação da cultura científica de 
meninas e mulheres, estudantes da Educação Básica e da graduação, fomentando sua atuação cidadã e crítica 
como mediadoras em processos de divulgação e difusão de conhecimentos subjacentes às Ciências Exatas e 
Tecnológicas. Transversalmente, intenta-se tecer reflexões e problematizações sobre as dificuldades, desafios 
e avanços existentes nas vivências de mulheres envolvidas com atividades científicas, sintetizados no conceito 
do “labirinto de cristal”. A relevância técnica, científica e social desta proposta se articula em torno de três 
temáticas referentes: cultura científica, questões de gênero e formação em Ciências e integração entre ensino, 
extensão e pesquisa. As ações são planejadas segundo uma matriz de referência com dois eixos: Integração 
Intraescolar e Integração Interunidades. No primeiro eixo, ocorrerão oficinas, debates e desenvolvimento de 
projetos de iniciação científica mediados pelas estudantes de Educação Básica e pelas professoras bolsistas 
em cada escola. O segundo eixo prevê rodas de conversa com mulheres cientistas, workshop com debates e 
socialização de experiências, visitas guiadas em laboratórios e Mostra Científica Integradora. Em ambos os 
eixos, o público-alvo são professores e estudantes das escolas parceiras, priorizando a participação de meninas. 
Ao longo de toda a proposta, ocorrerá a recolha e a análise de dados visando a avaliar os impactos da proposta 
e as perspectivas de continuidade da mesma em nível institucional. O projeto está em fase inicial, portanto, 
estamos na etapa de planejamento de atividades com as escolas e não temos resultados consolidados. Como 
resultados esperados, pretendemos contribuir no debate sobre políticas públicas voltadas às questões de 
gênero e educação e avaliar em que aspectos as ações desenvolvidas ajudam a atrair meninas para as carreiras 
de Ciência e Tecnologia.

Palavras-chave: Meninas na Ciência. Cultura Científica. Gênero. Ciências Exatas. 
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1 - CONTEXTUALIZAÇÃO 
A escassez de mulheres em cursos de Ciências Exatas e Engenharias é um fenômeno comum 

a muitas universidades. Apesar de vários avanços históricos conquistados com enfrentamentos e 
protagonismo, várias áreas do conhecimento seguem com presença masculina majoritária, aliada 
às históricas diferenças salariais entre homens e mulheres que executam as mesmas funções (IBGE, 
2014). No que tange à área da educação superior, as estatísticas e pesquisas envolvendo gênero 
revelam questões subjacentes em que os estereótipos de gênero tradicionais não contemplam a 
imagem da mulher cientista e problematizam os obstáculos e preconceitos – muitas vezes velados 
ou invisíveis – que têm de ser enfrentados pelas mulheres que persistem na área (LIMA, 2013; SILVA; 
RIBEIRO; 2014; BRITO; PAVANI; LIMA, 2015; GROSSI et al, 2016; GEDOZ; PEREIRA; PAVANI, 2018). 

A análise estatística dos últimos censos da educação superior reforçam esse cenário ainda 
rude para as mulheres. O recém-publicado Censo da Educação Superior de 2016 (INEP, 2019), 
apresenta resultados muito similares ao Censo de 2015 (INEP, 2018). Dentre os 20 maiores cursos 
do país em número de matrículas, há maior presença feminina em quatorze deles. Dos seis cursos 
com minoria de mulheres, quatro são das Engenharias (INEP/2019, p.25). Assim como observado 
em relação às matrículas, a participação feminina supera a masculina em mais da metade dos 
maiores cursos de graduação em número de ingressantes (INEP/2019; p. 31,). No entanto, nos 
três cursos de engenharias que se mantêm nesse rol (Produção, Mecânica e Elétrica), a presença 
feminina é minoritária. No que tange a concluintes, a Tabela 21 (p.38, INEP/2019) analisa gênero 
nos 20 maiores cursos em número de concluintes. A análise dos dados mostra que, entre 15 dos 20 
maiores cursos de graduação do Brasil, é majoritária a participação do sexo feminino. Novamente, 
no entanto, os cursos de Engenharia Civil e Produção, que seguem no rol, têm minoria de mulheres. 
Na tabela 1, sintetizamos essas estatísticas para as três dimensões analisadas no Censo da Educação 
Superior de 2016, para o cenário nacional:

Tabela 1 – Síntese do Censo da Educação Superior de 2016, por gênero

Cursos
Matrículas por gênero, em % (feminino)
Total de matrículas Ingressantes Concluintes 

Engenharia Civil 30,3% 28,5% 30,8%
Engenharia de Produção 35,2% 32,4% 35,2%
Engenharia Mecânica 10,2% 10,5% -
Engenharia Elétrica 13,1% - -

Fonte: Das autoras, com base em INEP (2019) 

Notadamente, a presença feminina é reduzida e sobre pouca variabilidade em qualquer 
atributo que for analisado, no que diz respeito ao vínculo acadêmico. Se estendêssemos, ainda, essa 
análise para cursos de licenciatura ou Bacharelado nas áreas de Matemática e Ciências da Natureza, 
seguiríamos encontrando um percurso formativo que está moldado em torno de um modelo de 
ciência masculino, interpondo vários obstáculos para as mulheres, como evidenciado por Brito, 
Pavani e Lima (2015); Lima (2013) e Silva & Ribeiro (2014). 

Preocupado em reverter esses dados, o CNPq abre edital para apoiar projetos que estimulem 
a formação na ciências exatas, engenharias e computação de mulheres do Ensino Superior e meninas 
da educação básica. Esta iniciativa visa ainda combater a evasão, que ocorre principalmente nos 
primeiros anos, de estudantes do sexo feminino dos cursos de graduação nestas áreas. A Univates, 
sintonizada com as problemáticas sociais contemporâneas e também contando com amplo know-
how no que diz respeito a projetos de pesquisa ou extensão com inserção comunitária, participa 
da Chamada CNPq/MCTi/MEC 031/2018, e aprova a proposta “A formação da cultura científica: 



152Sumário

meninas aprendendo, mediando e difundindo saberes e práticas em Ciências Exatas e Tecnológicas”. 
Os objetivos locais vão ao encontro dos objetivos propostos pelo programa Meninas na Ciência em 
nível nacional. Participam do projeto três escolas estaduais da região: Escola Estadual de Ensino 
Médio Guararapes, Escola Estadual de Ensino Médio Paverama e Escola Estadual de Ensino Médio 
Estrela, nas quais há equipes de bolsistas de Iniciação Científica Júnior ou Apoio à Extensão no País 
para multiplicar e mediar as ações planejadas pela equipe proponente. 

Na confluência desses fatores, o objetivo deste artigo é apresentar as principais ações da 
proposta Meninas na Ciência da Univates, problematizando questões de gênero na área das Ciências 
Exatas e Engenharias. Por último, destaca-se que a natureza coletiva deste projeto se reflete na 
estrutura deste artigo, que representa vozes, inquietações e iniciativas de muitas meninas e mulheres. 
As seções 2 (dois) e 3 (três) resultam do trabalho de três bolsistas de Iniciação Científica Júnior (ICJ) 
do CNPq e de bolsista de extensão de projeto vinculado ao Programa de Extensão Ciências Exatas e 
Engenharias. As meninas bolsistas IC júnior foram contempladas com bolsas na Feira de Ciências da 
Univates de 2018, por meio de trabalho que analisou as concepções de estudantes sobre machismo 
e feminismo (AGUIAR; LISBOA; SEBASTIANY, 2019). Em 2019, estão realizando as atividades de 
iniciação científica junto ao projeto “A formação da cultura científica: meninas aprendendo, mediando 
e difundindo saberes e práticas em Ciências Exatas e Tecnológicas”, realizando estudos teóricos 
sobre questões de gênero na ciência e fazendo análise de entrevistas realizadas com estudantes de 
engenharias da instituição. 

2 - ASPECTOS HISTÓRICOS SOBRE FEMINISMO
Como também ocorre com os índios e os negros, a mulher é inferior, mas ameaça. Não há tradição 
cultural que não justifique o monopólio masculino das armas e da palavra, nem há tradição 
popular que não perpetue o desprestígio da mulher ou que não a aponte como um perigo 
(GALEANO, 2015, p. 155). 

Nesta seção, o objetivo é historicizar e diferenciar conceitos ligados ao feminismo. À época 
de sua pesquisa escolar, as meninas bolsistas realizaram várias pesquisas e estudaram a obra de 
Scott (1995) e Alves e Pitanguy (1985), cujas ideias inspiraram a redação desta seção. Com efeito, 
atualmente, na sociedade em que vivemos, existem diversas diferenças, tabus e paradigmas que são 
temas de muitas conversas, discussões e debates entre as pessoas. Em particular, um dos assuntos 
que vem ganhando destaque é a desproporção salarial entre homens e mulheres. As mulheres 
ganham 23% a menos que os homens ocupando o mesmo cargo e exercendo a mesma profissão, 
comprovando que esse desequilíbrio vem desde o princípio da humanidade e se estabelece até os 
dias de hoje (IBGE, 2014). 

Assim, chegamos à definição de alguns termos que são muito comentados. No entanto, nem 
todos os indivíduos sabem o real significado dos mesmos. “Feminismo”, por exemplo, é confundido 
com outro termo que não é muito comentado pela população, o “femismo”. Feminismo significa a 
igualdade entre os gêneros feminino e masculino. A nomenclatura “gênero” foi muito utilizada 
de modo figurado para evocar traços de caráter e sexuais, sendo as feministas as pioneiras que 
passaram a empregar a palavra “gênero” de modo mais sério para se referir à relação social entre os 
sexos. Além disso, gênero era um termo proposto por quem amparava pesquisas sobre mulheres que 
transformaria os paradigmas disciplinares (SCOTT, 1995). 

Ademais, muito antes de existir a atual definição, já havia relatos de situações em que a mulher 
era tratada como inferior em relação ao homem. Um exemplo é uma frase surpreendente que deixa 
evidente a opressão às mulheres: “Na Grécia Antiga ser livre era, primeiramente, ser homem e não 
mulher” (ALVES; PITANGUY, 1985). Um país que marcou a história feminista foi a França. Inclusive, na 
Revolução Francesa, as mulheres passaram a ser mais valorizadas diante da sociedade, e felizmente 
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tiveram seus direitos reconhecidos. Nesse marco histórico francês, elas exerciam a função de carregar 
as munições para as batalhas, andando quilômetros com muito peso. Desse modo, conquistaram um 
certo respeito social. Nessa mesma batalha, foram em busca de seus direitos legais nas Assembleias, 
principalmente em relação à forma que seus respectivos maridos lidavam e, também, relacionado 
ao direito da educação das meninas. Entretanto, após a Queda da Bastilha, as mulheres infelizmente 
perderam esse respeito, já que, supostamente a sociedade não precisava mais delas, o que é um tanto 
contraditório, visto que o lema da Revolução Francesa era “liberdade, igualdade, fraternidade”. Na 
história do feminismo, podemos citar também Olympe de Gouges, uma feminista que foi executada 
por combater os “Direitos do homem e do Cidadão”, escrevendo os “Direitos da mulher e da Cidadã”. 

Além disso, houve três ondas do feminismo, que foram movimentos organizados em 
determinados momentos históricos para reivindicar os direitos das mulheres. A primeira onda 
ocorreu no final do século XIX, até meados do século XX, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Elas 
buscavam lutar pelos direitos ao voto, à propriedade privada, à independência dos seus maridos 
e pais, entre outros. Já a segunda onda ocorreu em meados da década de 1950 e durou até em 
torno de 1990. Começou nos Estados Unidos, com enfoque em Nova Iorque. Essa onda preconiza 
o que cada mulher pensa e a forma que cada uma pensa, almejando que todas possam se unir, 
independentemente da sua cor, raça ou classe social. Pode-se evidenciar, nesse movimento coletivo, a 
noção e a concepção de sororidade. A terceira e última onda ocorreu em meados da década de 1990, 
sendo uma continuação da segunda onda, só que com a ideia de “faça você mesmo”, com ideias pós-
estruturalistas10 e de união. Nessa onda, mulheres de classe média-alta e brancas entraram para o 
movimento, o que foi um grande marco, pois pessoas de “alto nível” e com um alto poder aquisitivo 
eram bem vistas pela sociedade.

O contrário de machismo é femismo que, diferentemente do que boa parte das pessoas acham, 
é a suposta superioridade das mulhres. A ideologia machista vem da sociedade patriarcal, na qual o 
homem deve estar sempre no controle e/ou acima das mulheres. Também é importante ressaltar que 
não só os homens são machistas, mas há muitas mulheres machistas também. Como é uma construção 
social onde todos estão inseridos, muitas são criadas com a ideia de “sou mulher, devo obedecer meu 
marido, fazer as tarefas domésticas e cuidar das crianças”. Embora a suposição seja exagerada, serve 
de exemplo para mostrar que existem mulheres machistas e que, muitas vezes, essas ideias provêm 
da educação familiar, em que seus membros já vêm sendo educados com esse tipo de postura. Tais 
fatores confirmam ideias de lugar de mulher e do homem, e as diferentes aptidões que supostamente 
ambos têm, são uma construção cultural de uma sociedade patriarcal, machista e excludente. 

Logo, o termo femismo é a superioridade da mulher em relação ao homem, ou seja, o oposto 
de machismo. Este termo é muito confundido com o feminismo, que expressa a igualdade. Por isso, 
existe muito conteúdo na internet com informações erradas, como por exemplo “Feministas fazem 
passeata dizendo: morte aos homens”, quando na verdade isso representa uma ideia equivocada, que 
acaba se propagando pela sociedade de geração em geração. 

3 - PROBLEMATIZAÇÃO SOBRE GÊNERO E CIÊNCIA
A questão de gênero na ciência pode ser considerada um reflexo de processos e estereótipos 

culturais mais amplos que se capilarizam em diferentes campos. Segundo dados da UNESCO 
(Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) sobre a população mundial de 
adultos, 750 milhões são analfabetos, sendo dois terços mulheres sem habilidades de leitura ou escrita. 

10 Refere-se a uma tendência de superação da perspectiva estruturalista nas mais diversas áreas do conhecimento. 
Sua emergência está relacionada, sobretudo, aos eventos contestatórios que marcaram a primeira metade do ano 
de 1968, em especial na França. No campo filosófico seus principais representantes são: Michel Foucault, Jacques 
Derrida, Gilles Deleuze.
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No mundo existem mais meninas que meninos fora da escola, e uma estimativa nada animadora 
aponta que cerca de 16 milhões delas passarão a vida inteira sem ter ensino básico. Entrecruzando 
este dado com a História da Educação, veremos que o direito de mulheres frequentarem escolas é 
uma conquista recente. Quando a elas foi “permitido” estudar ou trabalhar fora, o ofício tido como 
mais adequado é o de professora, pois seria uma função inspirada nas aptidões da maternidade 
(VEIGA, 2007). A partir dos artigos lidos sobre trajetórias de mulheres na área de Ciências Exatas, 
serão apresentadas algumas informações importantes, que impactaram as meninas bolsistas. 

O artigo de Grossi et al (2016) mostra diferenças reais com dados da desigualdade de gênero, 
como por exemplo: as mulheres foram durante muito tempo excluídas do campo da política; no 
Brasil, a primeira mulher chefe de Estado foi a Dilma Rousseff. Na Academia Brasileira de Ciências, de 
896 membros apenas 117 são mulheres, aproximadamente 13% do total. No que se refere ao lugar 
das mulheres na área educacional da sociedade e informação, é mencionado o papel da professora, 
que sempre foi alvo de muitos questionamentos, ainda que ela fora incumbida historicamente pela 
educação dos pequenos, porque estaria muito ligada ao papel maternal. Há uma forte crença social 
de que profissionais que trabalham na área de educação infantil precisam apenas gostar de criança 
para que sejam boas profissionais, o que é uma inverdade, pois o processo educacional vai além 
do simples fato de se gostar ou não de crianças. Ademais, o regime militar, a tecnização do ensino, 
as lutas na década de 1970 por melhores condições de trabalho, os movimentos feministas mais 
recentes e juntamente com o avanço das teorias psicológicas e sociológicas que ganhavam maior 
representatividade na área pedagógica, foram justificativas para que a imagem da professora com o 
papel de mãe fosse mudando para uma profissional de ensino, ou seja, uma educadora.

Em linhas gerais, Grossi et al. (2016) apontam que a participação de mulheres vem aumentando 
em diferentes áreas da sociedade, mas ainda são muitos os obstáculos que enfrentam, inclusive para 
sua inserção em carreiras científicas. Foram analisados os currículos de mulheres doutoras na área, 
que participam da realização de pesquisas. Os resultados mostram, por um lado, um crescimento 
constante no número de mulheres que concluem doutorado no Brasil. Por outro lado, há maior 
concentração de mulheres no campo das Ciências Biológicas, Humanas e da Saúde, com a menor 
participação delas nas Engenharias. Ainda, a análise das autoras reflete aspectos históricos sobre a 
formação de mulheres:

A expressiva maioria das doutoras pesquisadas atua na docência, carreira tradicionalmente 
ligada às mulheres. Isso comprova que, apesar dos avanços alcançados pelas mulheres, ainda 
persiste a desigualdade de papéis entre mulheres e homens dentro da ciência. (GROSSI et al, 
2016, p.27)

O artigo sobre o projeto “Meninas na ciência” da UFRGS (BRITO, PAVANI, LIMA Jr, 2015) também 
foi analisado pelas bolsistas, especialmente pelo fato de que este foi o principal inspirador do projeto 
nascido na Univates. O Meninas na Ciência tem como objetivo cativar meninas para a área das ciências 
exatas e estimular mulheres que já estão nessas carreiras a continuarem nelas, tornando-se agentes 
de desenvolvimento científico. Outro objetivo do projeto é desconstruir os estereótipos de gênero, 
trazendo exemplos de mulheres nessas áreas. Na UFRGS, o projeto funciona desde 2013. Entre as 
ações, são realizadas oficinas de Robótica em uma escola pública estadual de Ensino Fundamental na 
periferia de Porto Alegre e atividades diversificadas, como debates, exposições e rodas de conversa 
sobre questões de gênero. Para as autoras, o edital inicial, Edital MCTi/CNPq/SPM-PR/Petrobras 
nº 18/2013, foi um catalisador importante para intensificar as ações locais. Também sinalizam a 
contínua necessidade de políticas públicas relacionadas às questões de gênero e educação para 
diminuir as diferenças de oportunidades para mulheres e homens que ainda persistem no país. Na 
mesma direção, a reedição de um edital para o programa Meninas na Ciência, em 2018, cumpre um 
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papel fundamental no sentido de assegurar a continuidade de ações já existentes e financiar novos 
projetos, que é o caso da Univates. 

Outro ponto muito importante enfatizado no artigo é o “efeito tesoura”, que simboliza o fato 
de que muitas mulheres que entram em cursos de Ciências Exatas ou Engenharias não os concluem. 
Um exemplo disso é o curso de Física: ainda que, em média, 30% dos ingressantes são mulheres, 
esse número se reduz a 20% entre os concluintes e diminui para 15% entre as docentes. Isso se dá 
mesmo que, segundo dados da CNPq, os currículos e artigos femininos nesse meio carreguem uma 
qualidade e uma quantidade maior ou igual em comparação aos materiais escritos por homens. Isto 
é, essa crescente saída do gênero feminino não se dá por meritocracia e/ou falta de eficiência.

Já o artigo de Lima (2013) – “O labirinto de cristal: as trajetórias das cientistas na Física” – 
analisa os desafios de mulheres cientistas na área de Física e seus obstáculos para conseguir carreiras 
e cargos de prestígio no Brasil. Também pretende entender por que existem poucas mulheres em 
determinadas áreas de estudo, destacar as contribuições feministas para a ciência e as histórias 
de cientistas. Baseando-se em dados, o estudo denota que a presença das mulheres nas bolsas de 
pesquisa em Física cresce nos últimos anos, mas mantém-se inferior ao número de homens. As 
premiações são majoritariamente masculinas, e as produções de destaque não ascendem na mesma 
proporção do acesso às bolsas pelas mulheres. Entende-se com isso que essa exclusão afeta não 
somente a escolha da profissão, mas a permanência e a ascensão na carreira. 

A autora escolhe o título entendendo que as barreiras enfrentadas pelas cientistas não se 
concentram só nos cargos de chefia e comando, mas são combatidos durante toda a carreira, por 
isso o labirinto. E o cristal remete à invisibilidade das adversidades, já que não existe lei que não 
permita que a mulher alcance maiores patamares, e sim um preconceito social e cultural. Faz-se 
referência à dificuldade de entender as consequências do gênero, etnia e classe social na ciência. Suas 
reverberações são negadas, acreditando-se que a meritocracia é o que define cargos e produções. Essa 
idealização é quebrada quando comparados cargos e criações, percebendo-se que a mulher trabalha 
muito além do colega para chegar ao mesmo patamar. Nos casos em que as mulheres ocupam os 
melhores cargos são negados os verdadeiros méritos da conquista, atribuindo-se a elas qualificações 
físicas, roupas e até mesmo acessórios. Negada na ciência, segundo a autora, a maternidade ou 
problemas emocionais e domésticos são relacionados apenas à mulher e tidos como não produtivos 
para a ciência. Percebe-se que são muitos os obstáculos do labirinto de cristal, desacelerando a 
produção acadêmica feminina não só na carreira de Física mas em muitos outras áreas de maioria 
masculina. Elas são constantemente postas à prova e além de tudo, cobradas para que sejam boas 
mães em seus lares, com cargas de trabalho dobradas.

4 - A FORMAÇÃO DA CULTURA CIENTÍFICA MEDIADA POR MENINAS: primeiros passos
O projeto de pesquisa “A formação da cultura científica: meninas aprendendo, mediando e 

difundindo saberes e práticas em Ciências Exatas e Tecnológicas”, aprovado por meio da Chamada 
CNPq/MCTi 031/2018, visa a contribuir para aumentar a presença feminina em (futuras) profissões 
e cursos voltados à área de Ciências Exatas e Engenharias. Pautada no princípio da indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão, tal proposta contempla ações que atendem a essas três dimensões 
da atuação universitária. Por meio da extensão, ações de divulgação científica serão realizadas 
em três escolas públicas da rede estadual, fortalecendo a interação com a comunidade. As escolas 
optaram pelas áreas de Robótica, Astronomia, Química e Meio Ambiente e Geometria. 

Ao se propor um conjunto de ações, sob uma abordagem integradora e interdisciplinar das 
Ciências Exatas, intenta-se contribuir para a formação da cultura científica de meninas e mulheres, 
estudantes da Educação Básica e da graduação, fomentando sua atuação crítica como mediadoras em 
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processos de divulgação e difusão de conhecimentos subjacentes às Ciências Exatas e Tecnológicas. A 
Figura 1 expressa a matriz síntese de referência da proposta.

Figura 1 – Matriz-síntese da proposta de divulgação científica para meninas

Fonte: Das autoras (2019)

No Eixo de Integração Interunidades, ocorrerão visitas guiadas aos laboratórios da área, roda 
de conversa e debates com mulheres cientistas, com convidada de instituição parceira (UFRGS), 
encontros de formação e Mostra Científica Integradora. Todas as ações preveem a participação 
ampliada de meninas matriculadas nas escolas e também serão abertas à participação das estudantes 
de graduação. Nessa etapa, as reuniões de formação e planejamento ocorrem de forma conjunta com 
as três escolas e a equipe de pesquisadoras da Univates. As ações propostas neste eixo preveem 
tanto a integração das meninas dos três contextos escolares quanto o compartilhamento e a troca de 
experiências. 

Na dimensão da pesquisa, intenta-se analisar em que medida a participação de meninas em 
atividades inovadoras e interativas voltadas à formação da cultura científica em Ciências Exatas 
pode ser um fator mobilizador para fomentar a maior adesão de gurias em cursos da área. Ao longo 
dos 18 meses do desenvolvimento da proposta, diferentes estratégias e instrumentos de geração de 
dados serão analisados com o intuito de propor reflexões e inferências em relação à problemática 
central da pesquisa. As bolsistas estão registrando suas expectativas e experiências em Diários de 
Campo. Também serão realizados entrevistas e questionários, visando alcançar um conjunto maior 
de participantes nas atividades. 

Um primeiro estudo realizado e submetido como comunicação oral ao Congresso Brasileiro 
de Educação em Engenharia de 2019 (COBENGE) diz respeito às razões que levaram gurias a se 
matricularem em cursos de Engenharia com maioria masculina e às eventuais dificuldades que 
encontram. Foram entrevistadas 11 graduandas dos cursos da Univates que têm as três menores 
participações de gurias em percentual (Tabela 2).
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Tabela 2 – Percentual de gurias matriculadas em cursos de Engenharia (2019/1)

Curso Percentual de matrículas por gênero (feminino)
Engenharia Elétrica 3,3%

Engenharia de Controle e Automação 5,2%
Engenharia Mecânica 5,2%

Fonte: Das autoras, com base no Banco de Dados Institucional da Univates

Entrecruzando-se esses dados com as estatísticas recentemente divulgadas do Censo da 
Educação Superior de 2016 (INEP, 2019), percebe-se que o cenário local reproduz em boa medida 
as tendências sobre gênero mapeadas em nível nacional. Dos resultados encontrados, chama a 
atenção o fato de que as principais motivações para a escolha do curso foram o incentivo familiar 
e experiências educacionais prévias bastante positivas em disciplinas da área (cursos técnicos em 
nível médio ou Ensino Médio foram mencionados). Este último aspecto converge para resultados 
de estudo mais amplo realizado por Hazari, Tai e Sadler (2007), que apontaram a influência da High 
Scholl Physics Preparation na performance de mulheres estudantes de Física em nível superior. 

Considerando-se esse aspecto, bem como o impacto de fatores afetivos – muitos deles, 
negativos no que tange à incursão de mulheres na Física (HAZARI; TAI; SADLER, 2007), é fundamental 
e necessário a manutenção e ampliação de programas como o Meninas na Ciência para problematizar 
as questões de gênero e promover ações assertivas e inclusivas no que diz respeito à participação de 
mulheres em cursos e carreiras de Ciências Exatas e Engenharias.

Na dimensão da extensão, as ações realizadas envolvem o planejamento coletivo das atividades 
que ocorrerão nas escolas a partir de julho de 2019. Realizamos um processo de escuta das demandas 
e expectativas em cada contexto escolar para então iniciar o planejamento de oficinas que terão as 
bolsistas de Iniciação Científica Júnior e as professoras bolsistas como mediadoras e multiplicadoras 
locais. Eletrônica e Robótica, Astronomia Cultural, Química Ambiental e Geometria são os temas 
que serão trabalhados. De maneira mais intensiva, em maio, junho e julho de 2019 ocorrem oficinas 
de formação e instrumentalização das bolsistas nos ambientes da Univates. A primeira formação 
coletiva explorou Astronomia cultural (Figura 2). Também foi aplicado um questionário, via Google 
Forms, visando a entender as motivações e as expectativas das nove meninas que foram escolhidas 
nas escolas.
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Figura 2: Formação de bolsistas do Meninas na Ciência

Fonte: Das autoras

5 – PRÓXIMOS PASSOS
Sem a pretensão de encerrar o debate sobre um tema ainda muito incipiente enquanto objeto 

de estudo no contexto local, finalizamos este artigo assinalando perspectivas de continuidade em 
duas direções principais.

Na primeira, destacamos as ações vindouras no que diz respeito à execução do projeto 
aprovado e ao cumprimento de suas metas. Além das ações no Eixo Intraescolar e de Integração 
Interunidades, assinalamos os encontros de sensibilização e mobilização que serão realizados entre 
julho e agosto de 2019 nas três escolas participantes. Será apresentada a proposta de formação 
de cultura científica para meninas como um caminho possível para empoderamento de meninas e 
mulheres na área. Relatos das bolsistas de Iniciação Científica Júnior (coautoras deste artigo) sobre 
sua trajetória na iniciação científica e no estudo de questões de gênero também farão parte desse 
momento de sensibilização. Noutra perspectiva, assinalamos nosso encantamento com o projeto e 
com todos os possíveis ecos que ele irá produzir no que diz respeito ao aumento da participação 
de mulheres na área. Sensibilizar meninas e jovens mulheres, empoderá-las, manifestar apoio e 
sororidade, apontando possibilidades de ser cientista e ser mulher (SILVA & RIBEIRO, 2014) em 
um universo predominantemente masculino como o das Ciências Exatas e Engenharias, talvez seja 
nossa principal contribuição e nossa maior expectativa em relação à proposta “A formação da cultura 
científica: meninas aprendendo, mediando e difundindo saberes e práticas em Ciências Exatas e 
Tecnológicas”.
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ANÁLISE MULTIMODAL DA PUBLICIDADE EM ANÚNCIOS COM 
REPRESENTAÇÕES DE DIVERSIDADE HUMANA

Liane dos Santos Vellozo1

Graziela Frainer Knoll2

Resumo: Os discursos de gênero social presentes nas práticas midiatizadas como a publicidade atuam no 
sentido de provocar a identificação do público, realizando o elo de ligação entre identidade e consumo. 
Desse modo, a publicidade será analisada sob um ângulo de contextualização social, em que ideologias 
serão discutidas a partir das representações encontradas na linguagem. O objetivo deste trabalho é analisar 
a multimodalidade em anúncios publicitários com foco nas construções identitária. Nesse sentido, foram 
escolhidas peças publicitárias dos anunciantes Benetton, Airbnb e Skol, por sua aparente diversidade 
de representações humanas. A base teórica da pesquisa é a análise crítica do discurso em conjunto com a 
teoria da multimodalidade da linguagem de Kress e van Leeuwen (2006). Entende-se que as imagens são 
tão importantes quanto a linguagem verbal para a significação de textos e discursos, consequentemente, a 
análise multimodal contribui para a desnaturalização com que geralmente é tratada a leitura de imagens. 
Foram utilizadas as categorias multimodais de processos conceituais, saliência e valor da informação, dentre 
outras. A importância desta pesquisa, que faz parte de um projeto de Iniciação Científica em andamento, está 
na compreensão dos significados que são encontrados na linguagem de anúncios publicitários que exploram 
a diversidade de identidades, inclusive identidades de gênero, na sua estética aparente. Assim, pretende-
se averiguar se, no nível do discurso, a equipolência de identidades é confirmada. Os resultados da análise 
permitem concluir que os três anunciantes possuem recorrências na forma de elaborar seus discursos da 
diversidade, com especial cuidado na representação de diferentes etnias; entretanto, do ponto de vista do 
gênero social, ainda se verificam disparidades.

Palavras-chave: Multimodalidade. Publicidade. Gênero. Linguagem.

1. Introdução
De acordo com Scott (1995), gênero é uma construção cultural mutável que, ao longo do tempo, 

estruturou uma divisão básica de poder entre os sexos, de forma que as identidades de gênero estão 
vinculadas ao contexto, e os papéis sociais de mulheres e homens têm sido distintos ao longo dessa 
história. A identidade foi, por muito tempo, tratada como um elemento imutável e inquestionável 
na vida dos indivíduos, que fazia parte da essência do ser humano. Na modernidade tardia e na pós-
modernidade, em contraposição, começaram a se destacar as teorias culturalistas, que interpretam 
as identidades como um processo amplo de mudanças em que se deslocam estruturas sociais e 
ideias essencialistas. Isso é enfatizado a partir do que Hall (1999) define como a crise de identidade 
do sujeito, ou seja, a perda do sentido de si e o descentramento dos indivíduos do seu lugar no 
mundo social e cultural, um processo fortalecido pela globalização e pelos movimentos sociais, que 
questionaram modos de ser e de compreender o mundo. Assim, por constituírem parte da cultura, 
as identidades dependem de práticas de significação, tanto que, ainda segundo Hall (1999), são 
construtos culturalmente estabelecidos e que se modificam conforme o contexto social, variando ao 
longo da vida. 

Acrescenta-se a isso o fato de que, ao longo do tempo, os lugares que foram ocupados pelas 
mulheres foram justificados pelos argumentos biológicos. Segundo Bourdieu (2005), a análise 
biológica do corpo humano levou a interpretações que responderam a questionamentos, tais 
como a inserção do homem em atividades de mão-de-obra, que se deu pela nomeação do falo 
como “máquina”, ou seja, apenas o possuidor dela é capaz de desenvolver atividades que envolvam 

1 Universidade Franciscana.
2 Universidade Franciscana.
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manuseio de ferramentas, enquanto às mulheres foi designado o papel de permanecer no lar, à espera 
dos homens. Contudo, o autor afirma que a interpretação da biologia corporal já é uma construção 
cultural em si, pois é um argumento criado para justificar uma dominação masculina.

Esses argumentos possuem forte influência na mídia e na vida cotidiana, pois contribuem para 
a formação do chamado senso comum. Nesse sentido, a linguagem não só serve como testemunho 
de visões de mundo, mas também reproduz, de certa forma, a realidade da sociedade. E o papel da 
publicidade como propagadora de estilos de vida acaba por assumir a manutenção de tendências de 
comportamento e atitudes no público (VESTERGAARD; SCHRODER, 2010).

Considerando isso, o objetivo deste trabalho é analisar a multimodalidade em anúncios 
publicitários com foco nas construções identitárias. Foram escolhidas peças publicitárias dos 
anunciantes Benetton, Airbnb e Skol, por sua aparente diversidade de representações humanas. A 
base teórica da pesquisa é a análise crítica do discurso de Fairclough (2001), em conjunto com a 
teoria da multimodalidade da linguagem de Kress e van Leeuwen (2006). A abordagem da pesquisa é 
qualitativa, com métodos de análise crítica do discurso e análise multimodal, e a amostra de anúncios 
foi escolhida por acesso e por visibilidade desses anúncios na mídia.

Sobre o consumo das publicidades, deve-se considerar que, não sendo percebidas as 
estratégias de manipulação utilizadas na sua produção, podem culminar na assimilação do discurso 
midiatizado e na manutenção de padrões que fazem parte do senso comum, que se chocam inclusive 
com os novos discursos de empoderamento feminino. Nessa direção, é importante destacar que os 
modelos de consumo e as identificações sugeridas pela mídia possuem como base, frequentemente, 
os estereótipos, ou seja, falsas construções da realidade que são resultados de generalizações 
e de associações de comportamento e valores (LAKATOS; MARCONI, 1990), como por exemplo, a 
representação da mulher como mãe e zeladora do lar.

A pesquisa envolvendo a representação de identidades na publicidade é relevante por sua 
abordagem multimodal, em que as estruturas verbais e visuais realizam sistemas de significação 
fundamentais à nossa cultura, mas cada uma a seu próprio modo (KRESS; van LEEUWEN, 2006). 
Entende-se que a produção, a reprodução e a interpretação de textos multimodais que circulam nas 
mídias é um processo complexo, pois abrange diferentes modos de significação, de modo que são 
necessários estudos nesse sentido.

2. Análise crítica do discurso e multimodalidade
Conforme a mídia elabora seus discursos, a análise crítica do discurso (ACD) mostra-se útil 

porque tem como premissa a definição de linguagem como prática social (FAIRCLOUGH, 2001; 
WODAK, 2004), de maneira que linguagem e relações de poder se vinculam em contextos políticos, 
midiáticos, culturais, institucionais, entre outros, mediante o discurso. A mídia se constitui como um 
espaço de disputas de poder, pois, segundo Wodak (2004), o discurso funciona como instrumento de 
poder. Também é relevante compreender os discursos que prevalecem ou são mais bem avaliados 
perante determinados grupos, pois a linguagem, os costumes e as percepções são construídas sob 
outros pontos de vista, que nem sempre coincidem com os pontos de vista dos produtores.

Para Fairclough (2001), o discurso apresenta três dimensões: o texto, a prática discursiva e 
prática social. O texto é a materialização do discurso de forma linguística ou, por exemplo, verbo-
visual; a prática discursiva envolve a distribuição e o consumo dos textos; e a prática social se 
encontra ligada ao contexto da realização discursiva, com suas orientações culturais e ideológicas 
que acabam compondo o discurso. Como afirma Fairclough (2001, p. 91): “o discurso contribui para 
a constituição de todas as dimensões da estrutura social que, direta ou indiretamente, o moldam e o 
restringem”.
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Essa noção é complementada por Caldas-Coulthard & van Leeuwen (2007, p. 19), que 
consideram que a ACD representou uma reorientação da investigação linguística, já que “da análise 
estrutural de textos desenvolveu-se para uma orientação da linguagem que associa a análise 
linguística textual a uma teoria social do funcionamento da linguagem em processos políticos e 
ideológicos”. Para que isso acontecesse, a interação foi recuperada para os estudos da linguagem e 
da significação, porque é fundamental compreender a conexão entre linguagem e contexto social. 
Tudo o que há no discurso é revestido de ideologias, porque comunicar-se é manipular “as variáveis 
sociolinguísticas a fim de demonstrar nossas identidades” (CALDAS-COULTHARD; van LEEUWEN, 
2007, p. 31). Não existem escolhas neutras no discurso, pois, ao se selecionar uma palavra no lugar 
de outra, já se está sinalizando um lugar de fala, uma identidade e um contexto político e social 
específico.

Para analisar a materialidade discursiva, isto é, o texto, Kress e van Leeuwen (2006) elaboraram 
a Gramática do Design Visual – GDV (2006). Segundo os autores, uma imagem deve ser estudada 
como um sistema semiótico que comunica significados e que funciona de modo autônomo, como 
imagem, ou de forma combinada com um texto verbal. Uma multiplicidade de recursos semióticos 
está à disposição e em foco nas mensagens produzidas. Assim, a multimodalidade define-se como a 
característica dos textos que utilizam mais de um código semiótico, lembrando que “escrever é por 
si só uma forma de comunicação visual”, devido à tipografia e às cores utilizadas no texto escrito 
(KRESS; van LEEUWEN, 2006, p. 17).

Por todas as possiblidades de significação e de leitura, a análise crítica do discurso deve 
considerar as imagens tão relevantes quanto o texto escrito (KRESS; van LEEUWEN, 2006), pois 
nenhum recurso semiótico é neutro ou desprovido de ideologias, afinal, materializam um lugar de fala 
ou um uso da linguagem no contexto social. Além disso, as tecnologias da informação e da comunicação 
ao alcance de diversos usuários contribui para a multiplicação dos discursos multimodais na mídia. 
A mídia costuma utilizar textos multimodais exatamente para ampliar o alcance e as possibilidades 
de significação de suas mensagens, por essa razão, Kress e van Leeuwen (2006) consideram que os 
discursos multimodais atendem ao foco capitalista de produção e consumo que a mídia segue, pois 
potencializa a produção de sentidos em um contexto de estética supervalorizada.

Kress e Van Leeuwen (2006) afirmam que as escolhas feitas para a composição visual das 
imagens em determinado contexto de comunicação resultam na formação de redes de significados 
que se referem: ao conteúdo e às experiências que são representadas na linguagem; às relações 
interpessoais que se estabelecem entre os interlocutores e destes com as representações; ao modo 
como o texto é organizado em sua unidade semântica. Consequentemente, as metafunções ocorrem 
simultaneamente, contudo, em um texto multimodal, uma função da linguagem pode predominar em 
relação às outras. Para cada metafunção há um conjunto de categorias multimodais que podem ser 
descritas, conforme será visto nas análises dos anúncios.

A partir disso, este trabalho analisou a multimodalidade em anúncios publicitários com foco 
nas construções identitárias presentes em peças publicitárias dos seguintes anunciantes: Benetton, 
Airbnb e Skol. As peças foram selecionadas por apresentarem aparente diversidade de representações 
humanas, o que está relacionado ao conceito das campanhas, conforme será averiguado a partir dos 
resultados encontrados.

As categorias de análise multimodal utilizadas abrangem as metafunções representacional, 
interativa e composicional propostas por Kress e van Leeuwen (2006), categorias que estão 
apresentadas e definidas no Quadro 1.



163Sumário

Quadro 1 – Categorias para análise dos anúncios

Metafunção da linguagem Categoria e conceito

Metafunção representacional Processos conceituais: descrevem a imagem em modos de ser, ou seja, o foco das 
imagens não é uma ação realizada, mas a forma de representar o ator.

Metafunção interativa - Contato (oferta ou demanda) – como oferta, a representação do ator é de forma 
estática, posicionado com um produto a ser apresentado ao espectador; já como 
demanda, consideram-se os vetores (linhas) que partem do olhar do ator represen-
tado na imagem.
- Distância social – representação do ator em plano fechado ou plano aberto.
- Perspectiva – ângulo da fotografia (frontal, oblíquo ou vertical).

Metafunção composicional - Enquadramento - existência ou não de molduras na imagem.
- Saliência - hierarquia, tamanho, cores e posicionamento de atores e objetos.
- Valor da informação – posicionamento dos atores e objetos a partir de centro e 
margem da imagem (dividindo a imagem verticalmente, tem-se o dado à esquerda 
e o novo à direita; dividindo a imagem horizontalmente, tem-se o ideal no topo e o 
real na base da imagem). De modo geral, como valor da informação, ganham mais 
destaque o elementos situados à direita (novo) e no topo (ideal) da imagem.

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir da GDV (KRESS; van LEEUWEN, 2006).

3. Análise multimodal das peças
Passando-se aos resultados parciais da pesquisa, na análise da metafunção referencial, foram 

encontrados processos conceituais nas imagens dos três anúncios. No anúncio da marca Benetton 
(figura 1), que faz parte da campanha United Colors of Benetton, foi encontrado processo conceitual 
classificatório de taxonomia implícita, ou seja, além de os atores estarem organizados em classes, 
é possível perceber uma aparente divisão entre as pessoas, ocasionada pelo posicionamento dos 
corpos, além de em cada um dos agrupamento haver a presença de uma pessoa com o tom da pele 
mais escuro que as demais. No anúncio da Skol (figura 2), que faz parte da campanha Skolors, foi 
encontrado processo conceitual classificatório, o qual propõe apenas uma organização de classe das 
pessoas que estão na imagem. E no anúncio do Airbnb (figura 3), da campanha intitulada #weaccept, 
foi encontrado processo conceitual analítico, sendo organizado, em classe, porém, considerado 
analítico por conter fragmentos de rostos que, juntos, formam novas caras no layout.

Figura 1 – Anúncio de Benetton.

Fonte: Trevisotoday (2018).
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Figura 2 – Anúncio de Skol.

Fonte: O Sul (2017).

Figura 3 – Anúncio de Airbnb.

Fonte: Escalate Digital Marketing (2017).

A análise da metafunção composicional demonstrou enquadramento com recurso de 
moldura (framing) apenas no terceiro anúncio, o que pode ser explicado pela existência do processo 
conceitual analítico. Também, considerando que o anunciante Airbnb é uma empresa que viabiliza a 
hospedagem em casas de pessoas comuns, a imagem se compõe como um mosaico de seres humanos 
que se unem na sua individualidade.

Diferentemente dos dois anúncios anteriores, as pessoas não se encontram unidas por um 
abraço, permanecem cada uma no seu próprio enquadramento; entretanto, se unem na composição. 
Já quanto à hierarquia, no anúncio da Skol, há uma hierarquia distinta: o homem está posicionado 
no centro da imagem, tem altura maior do que as outras participantes e abraça ambas na região 
do pescoço. Sua pele é diferente da delas pelo vitiligo, e apenas suas mãos e braços são visíveis na 
imagem, ou seja, as mulheres só aparecem dos ombros para cima. Ambas se inclinam em direção ao 
ator, a da esquerda volta seu olhar para o lado, em direção a ele, enquanto a da direita mantém o olhar 
no espectador da imagem mas inclina sua cabeça em direção ao ator. Já no terceiro anúncio há uma 
hierarquia principalmente pelo tamanho maior e pela posição central de uma das imagens, o rosto 
masculino formado por pelo menos duas faces diferentes. Os demais rostos variam em tamanho, mas 
não em posição.

Os três anúncios possuem diferentes tonalidades de bege e marrom, pois representam a 
diversidade das cores de pele. Isso ocorre pela intenção de simbolizar a união e a diversidade de seres 
humanos. A particularidade que se observa é que o anúncio da Benetton coloca essa diversidade 
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sobre um grande contraste com o branco total do fundo. Bege e marrom são cores quentes e, assim, 
os anúncios aproximam imagem e espectador.

Nas três peças analisadas, há o direcionamento do olhar dos participantes representados 
diretamente para os participantes interativos, ou seja, os olhares se direcionam para o espectador, 
realizando contato do tipo demanda ou interpelação. A representação que foge desse padrão está 
no anúncio da Skol, em que uma das participantes representadas olha para o outro participante 
representado, o homem no centro da imagem. Além do contato, na metafunção interativa, há a 
distância social, que pode ser máxima ou mínima, dependendo do plano ou tipo de corte da imagem. 
No primeiro anúncio (Benetton), o corte está no plano médio, ou seja, todas as pessoas estão 
fotografadas da cintura para cima, aparentemente nuas em um plano conjunto. O plano conjunto 
auxilia a estabelecer o processo conceitual classificatório de taxonomia implícita. Por haver o plano 
médio, a distância social nesse caso não é máxima, nem mínima, é mediana. No segundo anúncio, a 
Skol utiliza o primeiro plano, isto é, o corte da linha dos ombros para cima, para reduzir a distância 
social, que nesse caso se torna mínima. Com isso, o anúncio busca aproximar o vínculo com o leitor.

Já no terceiro anúncio, o Airbnb interpela o espectador com distância social mínima por meio 
do close, em que o enquadramento mostra as pessoas do queixo até o topo da cabeça, além do plano 
detalhe, que mostra parte do rosto de algumas pessoas para compor os participantes representados. 
Dessa forma, o anunciante traduz na imagem o conceito de sua campanha, referente a romper 
barreiras entre pessoas de origens e culturas diferentes, fortalecendo a ideia presente na hashtag 
(#weaccept): fazer parte do Airbnb é aceitar entrar na casa ou oferecê-la a diferentes pessoas.

A análise da perspectiva considerou o ângulo utilizado nas representações, o que pode 
ser frontal, oblíquo ou vertical (KRESS; van LEEUWEN, 2006). O anúncio de Benetton apresenta 
a imagem com ângulo oblíquo, pois todos estão representados lateralmente, ainda que façam 
contato com o espectador por meio do olhar. O anúncio da Skol apresenta ângulo frontal em dois 
participantes e oblíquo naquela modelo que volta seu rosto para o outro participante. Por sua vez, 
o Airbnb representa todos os rostos no ângulo frontal, reforçando novamente o sentido do anúncio.

Na análise do valor da informação, foram considerados os eixos horizontal e vertical das 
peças, com as estruturas de ideal e real e dado e novo de Kress e van Leeuwen (2006). O primeiro e o 
terceiro anúncios colocam logo e slogan dos anunciantes na posição do real, ou seja, como elemento 
concreto da peça, enquanto o segundo anunciante assina a peça lateralmente na posição de ideal, 
como elemento idealizado. Considerando-se os participantes representados, o anúncio da Benetton 
mantém, na posição de ideal, cabeça e ombros de todos os modelos; o anúncio da Skol mantém 
na posição de ideal a maior parte do rosto dos seus modelos; já o anúncio de Airbnb distribui 
praticamente de forma equilibrada rostos no ideal e no real da peça. Em relação à estrutura de dado 
e novo, a assinatura de todos os anunciantes está situada com o valor de novo, ou seja, é a informação 
já permanente dessas marcas sendo anunciada como nova. Na posição de dado prevalecem as 
imagens, sem particularidades observadas, já que as composições visuais estão predominantemente 
centralizadas nas telas ou páginas.

Os anunciantes analisados até o momento3 possuem recorrências na forma de elaborar seus 
discursos da diversidade, que são: possuem representações humanas com diferenças de gênero, cor 
da pele, etnia e idade; o processo conceitual classificatório é predominante, sendo que o sentido de 
classe refere-se à união de diferentes seres humanos; nas cores, predominam tons de bege e marrom 
para enfatizar o significado da diversidade de cores de pele; todos os anúncios contêm imagem de 
demanda, que interpelam diretamente o leitor por meio do olhar; apresentam ângulo oblíquo ou 
frontal nas imagens; colocam a assinatura dos anunciantes como elemento novo.

3 A pesquisa será ampliada com novos anúncios.
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4. Conclusões
Este trabalho demonstrou como as imagens significam tanto quanto o texto verbal na 

publicidade, inclusive se destacam porque costumam chamar mais atenção do público do que o texto 
escrito, tornando-se proeminentes no caso das peças analisadas. Nesse sentido, a análise está de 
acordo com o propósito da gramática de Kress e van Leeuwen (2006), que busca instituir modos de 
ler as imagens com foco na significação. 

A análise crítica do discurso, conforme Fairclough (2011), enfatiza a importância da análise de 
forma integrada ao contexto social e, por isso, foram recuperados significados já presentes em outros 
discursos das marcas. Entende-se que o discurso como prática social não apenas reproduz discursos 
circulantes, como também pode contribuir para a quebra de estereótipos e, por essa razão, o cuidado 
com a criação publicitária deveria ser redobrado, o que nem sempre acontece. 

Dessa maneira, a análise mostra casos em que o discurso se realiza como um indicativo de 
mudanças que começaram a ocorrer para algumas marcas na forma de se anunciar, principalmente 
diante do público que valoriza novas posturas. Entretanto, um dos anúncios selecionados, Skolors, 
demonstrou o oposto em certa medida, pois ainda que haja o intuito de cuidar a representação de 
cores de pele diferentes e de romper com os anúncios estigmatizados de cerveja, a posição e o valor 
informacional dos participantes representados representa assimetria de gênero.
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QUANDO O ÓDIO, A VIOLÊNCIA E A INTOLERÂNCIA ENCONTRAM 
ESPAÇO PARA MANIFESTAÇÃO E VISIBILIDADE: O CASO DE JUDITH 

BUTLER NO BRASIL1

Caroline Roveda Pilger2

Resumo: Este texto tem como objetivo refletir e problematizar sobre as manifestações feitas por um grupo 
de pessoas contra a vinda da filósofa americana Judith Butler ao Brasil, fato ocorrido no mês de novembro do 
ano de 2017. Na época, a teórica queer, reconhecida mundialmente principalmente por seus estudos acerca 
de gêneros e sexualidades, veio ao Brasil para participar de um seminário intitulado “Os Fins da Democracia”, 
organizado pela Universidade de São Paulo. Além da palestra que teve como tema a democracia, Judith 
Bulter também veio lançar seu novo livro intitulado Caminhos divergentes: judaicidade e crítica do sionismo. 
Mesmo que não tenha vindo especificamente para tratar sobre gêneros e sexualidades, sua vinda ao país foi 
alvo de polêmica, organizada por alguns grupos como Movimento Brasil Livre (MBL), Instituto Plínio Corrêa 
de Oliveira e Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade (TFP). As manifestações 
contrárias à chegada da estudiosa tiveram como base a intolerância a uma suposta palestra sobre “ideologia 
de gênero”, que alguns grupos imaginaram que a teórica iria ministrar. Antes da chegada de Butler, uma petição 
foi feita solicitando o cancelamento da suposta palestra e de sua vinda ao Brasil, a qual conseguiu coletar, 
surpreendentemente, mais de 360 mil assinaturas. A petição, que foi organizada por meio do site CitizenGo, 
afirmava que a filósofa sugere que haja “a destruição da identidade humana por meio da desconstrução total 
da sexualidade”, entre outras afirmações. Portanto, é intuito deste texto analisar quais dizeres e discursos 
foram acionados pelos manifestantes contra e a favor de Judith Butler e o que cada uma dessas falas provoca na 
esfera pública, bem como o que estes enfrentamentos, que marginalizam, violentam e excluem determinadas 
identidades (neste caso, vinculadas às questões de gênero e sexualidade), significam para o exercício da 
política (ARENDT, 2007, 2010) quando estamos em uma democracia. A discussão que se dá no texto também 
tem a contribuição de Guacira Lopes Louro (2001, 2003, 2004), importante pesquisadora da teoria queer no 
Brasil, para tratar justamente das políticas pós-identitárias de gêneros e sexualidades e desta fobia do Outro 
que se produz social, cultural e historicamente e que legitima diversos tipos de violência. Por fim, para tratar 
sobre os tempos contemporâneos, política e os discursos de ódio, intolerância e violência na esfera pública, 
foram elencadas as reflexões oferecidas por Zygmunt Bauman (1999, 2000), Michel Maffesoli (1997), Jacques 
Ranciére (2014) e Maria Helena Weber (2017). 

Palavras-chave: Judith Butler. Política. Gêneros e sexualidades. Democracia. Intolerância. 

“Fora Judith, Fora Judith!!”;“Aqui no Brasil não!!  
Aqui no Brasil não, queima a bruxa, queima a bruxa!”

Esses foram alguns dos gritos violentos proferidos por pessoas que se manifestaram contra a 
vinda de Judith Butler ao Brasil no início de novembro de 2017 e contra uma palestra sobre “ideologia 
de gênero” que, supostamente, um grupo de pessoas imaginou que ela iria ministrar. Na verdade, 
a filósofa americana, reconhecida principalmente por seus escritos sobre gêneros e sexualidades e 

1 Trabalho apresentado no Grupo de trabalho 6 – Identidades, Gênero e Cultura do VI Simpósio Internacional 
Diálogos na Contemporaneidade - Movimentos, Mudanças, Permanências, ocorrido de 22 a 26 de abril na Univates 
– Lajeado/RS. 

2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFRGS e bolsista Capes. Mestre em Processos e 
Manifestações Culturais e jornalista pela Universidade Feevale. E-mail: carolpilger@gmail.com. 

mailto:carolpilger@gmail.com
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pela teoria queer3, veio ao país para participar do seminário “Os Fins da Democracia”, organizado 
pela USP, no Sesc Pompeia em São Paulo. Além de dar a palestra, que teve como tema a democracia, 
Judith Bulter também veio lançar seu novo livro intitulado Caminhos divergentes: judaicidade e crítica 
do sionismo. Mesmo que não tenha vindo especificamente para tratar sobre gêneros e sexualidades, 
sua vinda ao país foi alvo de polêmica, organizada por grupos como Movimento Brasil Livre (MBL), 
Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade 
(TFP). Antes da chegada de Butler, uma petição foi feita pedindo o cancelamento da suposta palestra 
e de sua vinda ao Brasil, a qual conseguiu coletar, surpreendentemente, mais de 360 mil assinaturas. 
A petição, que foi organizada por meio do site CitizenGo, afirmava que a filósofa sugere que haja a 
destruição da identidade humana por meio da desconstrução total da sexualidade4. 

Também, antes da vinda da teórica, o site do centro Cultural do Sesc sofreu ataques na sua 
página no Facebook que, ao todo, recebeu mais de 380 avaliações negativas em 24 horas. Essa mesma 
estratégia também foi utilizada por grupos manifestantes na página do Museu de Arte Moderna 
de São Paulo (MAM), por conta de uma performance, “La Bête”, que gerou polêmica por conta da 
interação de uma criança com um artista nu. Grupos conservadores falavam em pedofilia, porém o 
juiz viu a situação como “histeria”, e o Museu, na época, afirmou ter avisado que haveria nudez na sala 
e que o trabalho não possuía nenhum caráter erótico. A mesma situação se repetiu com a página do 
Santander, cuja polêmica se deu por conta da organização da mostra Queermuseu, em Porto Alegre. 
Após as intensas manifestações lideradas pelo MBL, que tiveram o mesmo caráter das realizadas 
contra Judith Butler, a mostra foi cancelada. 

Nas manifestações contra Butler, alguns cartazes com os dizeres “Judith Butler não é mulher, 
não é homem... mas “queer” nos dizer quem somos ?!?”, “Fora aberração de gênero, Go Home! Não 
ensinem perversão para nossas crianças”, feitos pelo grupo de manifestantes contrários, foram 
pendurados na rua e outros com frases como “Sonho, Judith Butler: Destruir identidade sexual dos 
seus filhos” eram levados nas mãos por mulheres vestidas com cores em tom de rosa e homens em 
azul, como pode ser percebido nas duas imagens abaixo: 

3 Louro (2001, p. 549) lembra que Butler, assim como demais teóricos queer, focalizam sua crítica para a oposição 
heterossexual/homossexual, argumentando que os discursos nunca escapam da referência à heterossexualidade 
como norma, até mesmo naqueles que pretendem defender a homossexualidade ou a integração dos/as 
homossexuais ou na reivindicação de uma comunidade em separado, ou seja, tanto “para considerar a sexualidade 
como originariamente ‘natural’ ou para considerá-la como socialmente construída, esses discursos não escapam” da 
heteronormatividade. De uma forma geral, para tentar compreender as complexidades das identidades de gênero e 
sexuais no tempo em que vivemos, o “alvo” principal e mais imediato da teoria queer é: “[...] o regime de poder-saber 
que, assentado na oposição heterossexualidade/homossexualidade, dá sentido às sociedades contemporâneas – mas 
também considerar as estratégias, os procedimentos e as atitudes nela implicados. A teoria queer permite pensar a 
ambigüidade, a multiplicidade e a fluidez das identidades sexuais e de gênero mas, além disso, também sugere novas 
formas de pensar a cultura, o conhecimento, o poder e a educação”. (LOURO, 2001, p. 550). 

4 Informação disponível em: <https://epoca.globo.com/cultura/noticia/2017/11/filosofa-judith-butler-e-agredida-
em-congonhas-antes-de-deixar-sao-paulo.html>. Acesso em: 8 mar. 2018. 
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Fonte: Disponível em: <https://sensoincomum.org/2017/10/28/judith-butler-bolsonaro-liberdade/>. Acesso em: 8 
mar. 2018.

Fonte: Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/diversidade/judith-butler-11-tiros-no-rosto-aborto-e-a-
semana-no-patriarcado-do-brasil>. Acesso em: 8 mar. 2018.

O tom geral da manifestação era em favor da família tradicional, do conservadorismo, dos 
“bons costumes” e da religião. Cartazes com frases “- ONU + Família” e “- Butler + Família”, “Pedofilia 
não”, “menina nasce meninas e menino nasce menino” também estavam presentes, assim como 
haviam manifestantes levantando crucifixos de madeira nas mãos. Outros integrantes do manifesto, 
membros do TFP, se posicionaram em frente a sinaleiras, nas ruas, com cartazes que diziam “Buzine 
em favor do casamento como Deus o fez: 1 homem + 1 mulher”. Um dos momentos mais extremos e 
violentos da manifestação se deu quando os manifestantes atearam fogo a uma boneca com o rosto 
de Butler, ato que foi acompanhado de gritos que incessantemente diziam “queimem a bruxa!” e 
outros que proferiam palavras como “família” e “tradição”. 

Fonte: Imagens disponíveis em: < http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2017/11/1936103-judith-butler-
escreve-sobre-o-fantasma-do-genero-e-o-ataque-sofrido-no-brasil.shtml>. Acesso em: 8 mar. 2018.

https://sensoincomum.org/2017/10/28/judith-butler-bolsonaro-liberdade/
https://www.cartacapital.com.br/diversidade/judith-butler-11-tiros-no-rosto-aborto-e-a-semana-no-patriarcado-do-brasil
https://www.cartacapital.com.br/diversidade/judith-butler-11-tiros-no-rosto-aborto-e-a-semana-no-patriarcado-do-brasil
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Outro aspecto evidenciado nas manifestações foi a inclinação para a situação política do país, 
que ficou expresso em cartazes contra Fernando Henrique Cardoso, que dispunham do rosto dele e 
da palavra “falso”, e cartazes, como o explicitado na fotografia acima, de Lula com os dizeres “O chefe 
destruiu o Brasil” com um fundo com a palavra “ladrão” repetida várias vezes. Alguns manifestantes 
vestiam roupas militares e faziam referência à volta dos mesmos ao poder no país. 

Outros cartazes faziam referência ao movimento Escola Sem Partido com afirmações como 
“Meus filhos, minhas regras. Não à doutrinação”, cuja mobilização e visibilidade midiática iniciou 
em 2015, quando o Ministério da Educação resolveu incluir a palavra “gênero” no Plano Nacional 
de Educação, com os temas identidade de gênero e sexualidade nas escolas e, após as polêmicas e 
manifestações conservadoras, acabou por retroceder e retirar. Essa retirada foi resultado de pressões 
de bancadas políticos-religiosas que alegaram, na época e ainda atualmente, que dar visibilidade e 
espaço para esse tema “deturparia os conceitos de homem e mulher, destruindo o modelo tradicional 
de família”, além de argumentar que não era dever da escola fazer esse tipo de discussão, mas sim 
dos pais5. 

Além das manifestações feitas em frente ao Sesc, Butler também foi alvo de perseguição 
no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, quando embarcava rumo ao Rio de Janeiro, onde iria 
continuar com o lançamento de seu livro. Segundo relatado em matéria no site da revista Época6, 
a teórica estava na área de check-in quando foi perseguida por uma mulher que tinha em mãos um 
cartaz com uma foto desfigurada de Butler e gritava xingamentos em sua direção. Além da agressão 
verbal, Judith também foi agredida fisicamente, por uma mulher que a empurrou com um cartaz feito 
de madeira e cartolina. De uma forma geral, além das inclinações religiosas e em nome da família 
e tradição, os manifestantes contrários colocaram a “culpa” em uma “elite cultural” que estaria 
impondo à sociedade uma “agenda progressista”. 

Em resposta à manifestação contra Butler, um grupo de pessoas também se reuniu, mas para 
apoiar a teórica. Uma das manifestantes carregava um cartaz pendurado no pescoço, no qual estava 
escrito “VERGONHOSA é a ignorância, OBSCENA é a violência, IMORAL é a intolerância”. Os defensores 
de Butler falavam em democracia e da possibilidade que ela dá para a expressão sobre qualquer 
questão. 

Essa onda de ataques conservadores religiosos às questões de gênero, sexualidade e diversidade 
tem se disseminado perigosamente no país. No que diz respeito a isso, uma questão importante 
trazida por Louro (2001) é que a visibilidade, tanto social quanto midiática, dessas identidades, até 
então marginalizadas, silenciadas e estigmatizadas, pode ter efeitos contraditórios quando, por um 
lado, determinadas esferas sociais começam a demonstrar uma progressiva aceitação da diversidade 
e pluralidade sexuais, bem como passam a consumir seus produtos culturais, como no caso, por 
exemplo, da cantora e drag queen Pabllo Vittar; por outro lado, instâncias tradicionais atualizam 
e aumentam seus ataques, “realizando desde campanhas de retomada dos valores tradicionais da 
família até manifestações de extrema agressão e violência física” (LOURO, 2001, p. 542). 

A título de exemplo, vale lembrar que, além dos exemplos já trazidos aqui, uma dessas 
campanhas foi feita pelo pastor e deputado federal Marco Feliciano, que postou, no dia 23 de 
fevereiro de 2018, um vídeo de quase três minutos em sua conta do Instagram e do YouTube7, que 

5 Disponível em: <http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2015-12-26/exclusao-de-genero-do-plano-nacional-de-
educacao-e-retrocesso-diz-educador.html>. Acesso em: 8 mar. 2018. 

6 Disponível em: <https://epoca.globo.com/cultura/noticia/2017/11/filosofa-judith-butler-e-agredida-em-
congonhas-antes-de-deixar-sao-paulo.html>. Acesso em: 8 mar. 2018. 

7 Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=CtPlrEpbq04&feature=youtu.be>. Acesso em: 27 fev. 
2018. 
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também teve repercussão em sites de notícias8 e blogs na internet. No vídeo, intitulado “Alerta: 
o que está por trás da ascensão de Pabllo Vittar”, o político e pastor expressa sua opinião sobre o 
sucesso e visibilidade de Pabllo Vittar e sobre o que, supostamente, estaria “por trás” dessa ascensão. 
Com caráter sensacionalista e agressivo, bem como de uma relevante violência simbólica, Feliciano 
apresenta como argumento principal para atacar Vittar e outras figuras públicas vinculadas ao grupo 
LGBTQI, “o distanciamento cada vez maior dos valores da família, do moral, dos bons costumes, da 
honestidade, dos princípios e outros valores fundamentais”, em suas palavras iniciais no vídeo. Ele se 
dirige “para a sociedade conservadora, religiosa, pais, irmãos”, e afirma que os meios de comunicação 
e grupos “propagadores da ideologia de gênero” estariam elegendo um representante em cada parte 
do país para que sejam produzidas e aprovadas leis, “Leis para defender a promiscuidade, as cartilhas 
de ensinamento de sexo explícito para as nossas crianças, as cotas em universidades para transexuais e 
transgêneros...”. Ele finaliza o vídeo novamente trazendo os valores da família tradicional e apelando 
para a religião como questão para que sejam silenciadas e eliminadas as identidades LGBTQI, 
“Cuidado cidadãos, cuidado família, cuidado povo de Deus, para que nós não sejamos influenciados nem 
conduzidos por grupos de comunicação para um caos, porque as táticas e estratégias deles são muitas, 
principalmente fazer desfalecer a família tradicional, e a nossa família merece respeito”. 

Como podemos perceber, a figura da família tradicional ou da família sagrada é o fio condutor 
nesses enfrentamentos políticos e discursos que se apresentam na esfera pública. Segundo Hannah 
Arendt (2010), a política tem base na pluralidade humana e tem relação à “coexistência e associação 
de homens diferentes” que se organizam politicamente conforme algumas características em comum 
que são essencialmente existentes em, “ou abstraídos de, um absoluto caos de diferenças” (ARENDT, 
2010, p. 145). Porém, conforme a autora, esses corpos políticos são baseados na família e gerados 
com base na sua imagem; dessa forma, o parentesco é visto, de um lado, como algo que tem a 
capacidade de unir diferenças individuais extremas, e de outro como um meio de isolar e contrastar 
certos grupos assimilados a indivíduos. 

Nessa forma de organização, toda a diferenciação original é efetivamente erradicada, assim 
como a igualdade essencial de todos os homens, na medida em que estamos lidando com o 
homem, é destruída. A ruína da política, nos dois casos, provém da forma como os corpos 
políticos se desenvolvem a partir da família. Aqui já está indicado o que se torna simbólico 
na imagem da Sagrada Família – a saber: que Deus criou não apenas o homem, mas também a 
própria família. (ARENDT, 2010, p. 145). 

Este aspecto da família como criação de Deus apareceu também nas falas de alguns 
manifestantes contra Judith Butler e a suposta “ideologia de gênero”, como a chefe de cozinha 
Érica Ornellas, 53 anos, entrevistada para a matéria da revista Época, que disse o seguinte: “Eles 
querem mostrar às crianças que se não nasce nem homem, nem mulher, querem ir contra a biologia e 
contra Deus”. Nesse sentido, percebemos que para tratar da questão que vem sendo colocada como 
primordial no combate às discussões de gênero e sexualidade no Brasil, a palavra/conceito família, 
combinada com a religião, tomou um valor desmesurado no discurso e é o principal motivo usado 
para combater a “ideologia de gênero”, que, segundo os manifestantes, irá, então, destruir as famílias, 
as identidades das pessoas e das crianças. 

Na relação entre a possibilidade da política e o lugar da família, Hannah Arendt (2010, p. 
145) nos lembra que quando percebemos a família como mais do que apenas uma participação, ou 
seja, a tornamos parte principal ativa de uma pluralidade, iniciamos a cumprir o “papel de Deus”, 
e agir como se houvesse a possibilidade de escaparmos de forma natural do “princípio humano da 

8 Como em matéria produzida pelo site da Revista Quem. Disponível em: <https://revistaquem.globo.com/QUEM-
News/noticia/2018/02/deputado-e-pastor-denuncia-pabllo-vittar-colocado-acima-de-nos-que-nascemos-com-
sexo-definido.html>. Acesso em: 27 fev. 2018. 

https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/02/deputado-e-pastor-denuncia-pabllo-vittar-colocado-acima-de-nos-que-nascemos-com-sexo-definido.html
https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/02/deputado-e-pastor-denuncia-pabllo-vittar-colocado-acima-de-nos-que-nascemos-com-sexo-definido.html
https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/02/deputado-e-pastor-denuncia-pabllo-vittar-colocado-acima-de-nos-que-nascemos-com-sexo-definido.html
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diferenciação”. Negando a diferença, a pluralidade e a diversidade, ao invés de “engendrar um ser 
humano, tentamos criar o homem à nossa própria imagem” (ARENDT, 2010, p. 145). 

Essa inserção da família como instância básica para o enfrentamento político da diversidade e 
da diferença – como nos exemplos trazidos neste texto – confisca não só o próprio caráter político ou 
o espaço para a política na esfera pública e nos debates – que na verdade nem se concretizaram, pois 
não houve um diálogo, ninguém se “escutou”, e sim somente palavras de violência proferidas, aos 
berros –, mas confisca também a pluralidade e acaba por ser a própria perversão da política. 

Em termos prático-políticos, porém, a profunda importância da família repousa sobre o fato 
de estar o mundo organizado de tal modo que não há nele lugar para o indivíduo, ou seja, para 
quem quer que seja diferente. As famílias são fundadas como abrigos, poderosas fortalezas 
num mundo inóspito e estranho no qual queremos introduzir o parentesco. Este desejo conduz 
à perversão da política, porque abole o atributo básico da pluralidade, ou melhor, confisca-se 
pela introdução do conceito de parentesco. (ARENDT, 2010, p. 145-146). 

Nessa situação de Butler, e em outros casos, o que foi colocado em xeque ou em pauta, entre 
outras questões, foi a democracia e um ódio pela mesma, conforme nos lembra Ranciére (2014). 
No caso aqui, o ódio foi personificado na figura de Judith Butler, e é preciso lembrar que Butler 
representa não só as questões de gênero e o medo e o ódio à democracia, como também o medo de 
uma desestabilização social, das hierarquias, da família tradicional conservadora. A disseminação 
de sua imagem ativa o conservadorismo, que se sente ameaçado pelo o que ela representa. Butler, 
assim como Pabllo Vittar, por exemplo, representam a instabilidade, a fragmentação, o estar na 
fronteira, o que não é uma coisa, nem outra (LOURO, 2001, 2004), e os movimentos conservadores, 
principalmente mascarados por um discurso que se utiliza das instituições religiosas, são (e 
querem), justamente, o oposto disso. De uma forma geral, Butler coloca em questionamento diversas 
“verdades” e posições fixadas historicamente na sociedade. O perigo da “ascensão” disso está na 
perda desse equilíbrio, desse controle que vem através das posições fixas dos sujeitos, dos gêneros, 
que influencia até mesmo em um desequilíbrio das famílias tradicionais conservadoras, na criação 
dos filhos, na economia, na política e em diversas instâncias de “funcionamento da sociedade”. 

Todas essas manifestações de ódio apresentadas até aqui têm uma coisa em comum: uma 
repressão à ideia da liberdade e uma afirmação de que somos “democráticos” demais. Nesse sentido, 
Rancière (2014) reflete sobre o que é a democracia e como ela é condenada, ou melhor dizendo, 
odiada, contemporaneamente. É preciso ressaltar que o ódio à democracia não é algo peculiar e 
restrito à contemporaneidade, pois se configura como um fenômeno de longa duração tendo em 
vista que as esferas privilegiadas da sociedade nunca aceitaram ou aceitarão com gosto uma das 
principais implicações da democracia na esfera política: a carência dos “títulos” para configurar nas 
classes diretoras. Ou seja, de acordo com Rancière, a essência da democracia pressupõe a igualdade. 

Na visão de Rancière (2014), a igualdade, que se afirma na existência e na vivência política dos 
sujeitos que estão excluídos do espaço público, é a essência da democracia. Ela é a forma de exercitar 
o político. Nesse ponto, pensar a democracia significa revelar que nunca vai haver, sob a perspectiva 
da “política”, um princípio único do qual se oriunda o governo do povo. Ou seja, a democracia é algo 
que está além e aquém do governo. Ela está aquém do governo, pois o princípio da democracia se 
funda na base da igualdade entre as pessoas, ou seja, na percepção de que todas são iguais e que, 
consequentemente, todas as hierarquias se derivam e baseiam nesse princípio de igualdade. E 
além, pois a democracia é, justamente, a problematização dessas hierarquias e dos “títulos”; dessa 
forma, ela tem o papel de desequilibrar a ordem estabelecida, assim como o faz Butler e os demais 
protagonistas alvo das polêmicas apresentadas aqui. 

Segundo Rancière (2014), para sua legitimação, um governo que se diz “democrático” tem 
de ter como essência a busca pela igualdade de todos e a não distinção dos governados. Porém, o 
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paradoxo se estabelece, pois quando há a prática radical dessa pretendida igualdade, o governo, que 
se promete “democrático”, se desestabiliza. Ainda de acordo com o autor, um dos maiores medos de 
um governo dito democrático é o povo que ousa exercer sua soberania. Essa seria uma das razões do 
“ódio à democracia”, quando na “democracia” as pessoas comuns têm espaço para lutar pelas suas 
convicções, têm voz para reivindicar e participar do poder de decisão, bem como têm direito ao voto 
e à informação. 

No caso de Butler, conforme dito anteriormente, os manifestantes a favor embasaram seu 
discurso na possibilidade da democracia e da liberdade de expressão, a possibilidade do lugar de 
fala na sociedade e dessa possibilidade de reivindicar seu espaço, como no caso das identidades de 
gênero e sexuais marginalizadas. Tanto os discursos de quem era a favor de Judith, quanto o próprio 
texto escrito por Butler sobre o que passou no Brasil e publicado pela Folha de S. Paulo9, demonstram 
uma busca por uma racionalidade, por direitos e por uma vida que seja possível de ser vivida para 
todos. Ou seja, Butler responde com argumentos em seu discurso porque é uma questão política. 
Conforme lembra Arendt (2007), sempre que a relevância do discurso está em jogo, as questões são 
essencialmente políticas, porque é o discurso que transforma o homem em um ser político. 

Já os manifestantes contrários embasaram seu posicionamento em questões religiosas 
(ordem da magia) e na violência, calcando-se em preconceitos e desconhecimento. Arendt (2010, 
p. 153) alerta que o perigo e a força dos preconceitos se explicam pelo fato de que os mesmos 
sempre têm, mesmo que de forma oculta dentro si, algo do passado. Os preconceitos, se analisados 
cuidadosamente, sempre escondem algum juízo anteriormente formado, que na sua base de formação 
teve uma concepção legítima e apropriada, mas que evoluiu como preconceito por ter sido “arrastado 
ao longo do tempo sem ter sido reexaminado ou revisto” (ARENDT, 2010, p. 153). Isso se dá no caso de 
Judith Butler e da não aceitação de suas reformulações que atualizam, transformam e desestabilizam 
instituições tão antigas, como a família, por exemplo. Nesse caso, todos os argumentos, ou melhor, a 
falta deles, foi baseado em preconceitos. No tocante a esse ponto, Arendt (2010) também lembra que 
toda a substituição do juízo pelo preconceito é extremamente perigosa quando se relaciona à arena 
política, lugar em que não há como atuar sem juízo, pois ele é a base de todo pensamento político. 

Arendt (2007) nos lembra, fazendo uma alusão à polis grega, que é através da palavra, da 
persuasão e da argumentação que se vive numa “polis” e se encarna o “ser político” e não por meio 
da força ou da violência, como fizeram os manifestantes que proferiam xingamentos aos gritos e 
queimaram uma boneca com rosto de Judith em uma manifestação extrema de violência simbólica, 
além de ordenarem que Butler não fosse recebida no país e que sua palestra fosse cancelada. 

Para os gregos, forçar alguém mediante violência, ordenar ao invés de persuadir, eram modos 
pré-políticos de lidar com as pessoas, típicos da vida fora da polis, característicos do lar e da 
vida em família, na qual o chefe da casa imperava com poderes incontestes e despóticos, ou 
da vida nos impérios bárbaros da Ásia, cujo despotismo era frequentemente comparado à 
organização doméstica. (ARENDT, 2007, p.36). 

Ou seja, conforme esclarece Arendt (2007), tudo só tem sentido se puder ser discutido. No 
caso da Butler, não houve espaço para a discussão, para o diálogo e muito menos para os seres 
se entenderem, fazerem sentido uns aos outros. Houve, no entanto, uma agressão explícita que 
não ofereceu espaço para o debate público e muito menos para a atitude política, pois os homens 
não souberem falar e ser inteligíveis uns aos outros. O espaço entre os homens, onde o político se 
apresenta, não foi proporcionado. 

E tudo que os homens fazem, sabem ou experimentam só tem sentido na medida em que pode 
ser discutido. Haverá talvez verdades que ficam além da linguagem e que podem ser de grande 

9 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2017/11/1936103-judith-butler-escreve-sobre-o-
fantasma-do-genero-e-o-ataque-sofrido-no-brasil.shtml>. Acesso em: 12 mar. 2018. 
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relevância para o homem no singular, isto é, para o homem que, seja o que for, não é um ser 
político. Mas os homens no plural, isto é, os homens que vivem e se movem e agem neste 
mundo, só podem experimentar o significado das coisas por poderem falar e ser inteligíveis 
entre si e consigo mesmos. (ARENDT, 2007, p. 12). 

Ou seja, a política se configura e tem uma relação imprescindível com a alteridade, ela necessita 
do outro para existir, ela não é uma essência do homem, não pertence a ele, ela nasce na relação entre 
os homens, é absolutamente fora dele, pois o homem é “apolítico” (ARENDT, 2010, p. 146).

Outro aspecto curioso dessas manifestações, entre outros, claro, é que, provavelmente, 
até o acontecido, grande parte dessas pessoas que se manifestaram contra Judith Butler nunca 
haviam ouvido o nome dela e nem se quer faziam, e ainda fazem, ideia de quem seja a teórica e 
muito menos têm algum tipo de conhecimento, nem que seja básico, da sua carreira e teoria. Essas 
pessoas precisavam colocar um rosto no ódio que sentem e Butler serviu perfeitamente como bode 
expiatório para levar o tema ao espaço público, porém, sem nenhuma perspectiva, vontade ou 
abertura ao debate público, configurando-se em um movimento que buscou apenas a visibilidade 
midiática e a propaganda. Como nos lembra Weber (2017), quando não se tem informação, também 
não há a argumentação e, consequentemente, não existe a chance de argumentar, de criticar. Sem 
argumentação e sem crítica não há a comunicação, e sim a propaganda e a disseminação do poder 
que tenta se legitimar. 

Bauman, em sua obra Em busca da política, no início do capítulo 1, intitulado Em busca do 
espaço público, traz um acontecimento que talvez faça sentido se relacionado ao ocorrido no Brasil, 
no caso Butler. Bauman (2000) discorre sobre o caso de um pedófilo, Sidney Cooke, que foi libertado 
da prisão e voltou para casa. O fato gerou polêmica e manifestação em frente à delegacia da cidade 
de Yeovil, na Inglaterra, onde se viu, segundo o autor “uma eclética multidão de avós, adolescentes 
e mulheres de negócio que raramente, se é que alguma vez, expressaram qualquer desejo de se 
engajar numa ação pública [...] a ignorância que tinham dos fatos só perdia para sua determinação 
de fazer algo a respeito e serem vistos fazendo” (BAUMAN, 2000, p. 17). Segundo o autor, pessoas 
oriundas de várias cidades e que, provavelmente, ficaram de fora de protestos públicos a vida toda, 
estavam ali, gritando xingamentos. Bauman (2000) se pergunta o porquê disso, e se essas pessoas 
estavam realmente atrás de algo além de apenas a certeza do confinamento seguro de um “inimigo 
público”. Ele encontra a resposta em uma matéria publicada no jornal Guardian, assinada por Decca 
Aitkenhead, na qual ela afirma que o que o pedófilo oferece às pessoas é a rara oportunidade de odiar 
alguém de verdade e em voz alta. Que essa foi uma questão do “bem contra o mal” e que, portanto, 
odiar Cooke e manifestar-se contra ele define você como uma pessoa “decente”, ou seja, “as pessoas 
e grupos que ainda se podem respeitavelmente odiar são pouquíssimos. Os pedófilos encaixam-se 
como uma luva” (AITKENHEAD apud BAUMAN, 2000, p.18). 

O que esse caso tem em comum com o caso Butler, além da demonstração de um total 
desconhecimento da figura contra a qual está se manifestando, é essa sensação de luta por uma causa 
“nobre”, quando os próprios manifestantes chamavam Butler de pedófila também, e a oportunidade 
de ir para o espaço público e externar seu ódio, e o melhor, em comunidade. 

‘Por fim encontrei minha causa’, disse a principal líder do protesto, ela mesma sem nenhuma 
experiência anterior de um papel público. ‘O que Debra provavelmente encontrou’, comenta 
Aitkenhead, ‘não foi a ‘sua causa’, mas uma causa comum – a sensação da motivação comunitária 
(BAUMAN, 2000, p. 18). 

Conforme Maffesoli (1997), não há como silenciar o que provoca incômodo ou incompreensão, 
criticando os que se habilitam a fazê-lo por meio de um senso comum que orienta as ideias 
preestabelecidas, ou prontas, sobre determinados assuntos e circunstâncias. Porém, “a realidade 
empírica” continua “incontornável, e deixa estupefato os que não souberam mudar a tempo de 
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ideias” (MAFFESOLI, 1997, p. 19). Segundo o autor, quando a política é objeto de desconfiança geral, 
o político torna-se não capacitado para enfrentar os desafios do momento. A força hoje estaria em 
uma “potência subterrânea”, afirmada pela forte vinculação comunitária dos sujeitos e a irreprimível 
dinâmica de um “nós que funde” (MAFFESOLI, 1997, p. 21). 

O autor faz uma genealogia do político e reflete sobre a força imaginal que lhe serve de suporte. 
Maffesoli (1997) propõe o político como instância por excelência do desdobramento da gestão e da 
solução dos conflitos. O autor vai nos alertar que o Outro, em si mesmo, é violência, o outro nos 
nega, mas devemos, acima de tudo, nos acomodarmos a essa negação, compor com ela, é nesse ato 
que começa o político. Aqui podemos relembrar do que disse Arendt (2010), quando afirmou que o 
político está entre os homens. Porém, quando não há espaço e crença no político, tampouco para o 
diálogo, a violência se perpetua como ato, como violação, como conflito, como o que ocorreu no caso 
da vinda da teórica Judith Butler para o Brasil. 

Fazendo uma referência à mitologia grega, Maffesoli (1997) recorre à Polemus (divindade da 
guerra, do conflito), dizendo que o mesmo domina o destino da natureza humana e que o conflito, 
como algo inerente ao humano, também é transpassado pelo afeto e muitas vezes negado ou renegado 
pelos pesquisadores, observadores sociais. Essa negação, segundo o autor, é curiosa pelo fato de que 
a produção de ideias, frequentemente, é produzida pela polêmica, e que, além disso, o pensamento 
político tem a predisposição de se estabelecer em termos de “pró e contra”, ou seja, em posições de 
“simpatia ou antipatia” e não pela lógica. Por outro lado, o autor afirma o valor da paixão na vida 
social. Segundo Maffesoli (1997, p. 34), a paixão está na origem do conflito íntimo, familiar, grupal, 
público etc., sendo, portanto, a origem de toda a vida política. A gestão das paixões e dos conflitos, 
para que não se transformem em violência, seria a “arte suprema de toda boa política”. Maffesoli 
(1997) também trata do surgimento de um terceiro que desestabiliza as certezas. Um terceiro que o 
autor menciona de forma metafórica para falar do que vem para desequilibrar as diversas quietudes 
ou os valores sociais que se acreditava estarem estabelecidos para sempre. 

Enfim, de um modo geral, assim como propôs Hannah Arendt em 1958, na escrita do célebre A 
condição humana, também procurei, aqui, não encontrar respostas às “preocupações e perplexidades” 
de nosso tempo, mas, sim, a reflexão de um tempo, que à luz dos tempos em que Arendt escreveu 
seu texto, não mudou muito, pois ainda é regido pela “irreflexão – a imprudência temerária ou a 
irremediável confusão ou a repetição complacente de “verdades” que se tornaram triviais e vazias”. 
Nesse sentido, tentei, de forma humilde, me aproximar do posicionamento de Arendt e de outros 
teóricos e encontrar a reflexão sobre “o que estamos fazendo” em nosso tempo e como nossa 
“condição humana” é reconsiderada por meio dessas experiências e desses temores mais recentes. 

É importante, diante desse cenário que nos evidencia a intolerância, que não busquemos 
apenas a tolerância. Segundo Bauman (1999, p. 292) a “diversidade” e a “tolerância” promovida 
pelo mercado e pela mídia não nos leva para um caminho da solidariedade, pois ela “fragmenta, em 
vez de unir”. Esta “tolerância” naturalizada serve justamente para uma redução dos laços sociais a 
um “verniz superficial”, ou seja, ela só sobrevive “enquanto continua a ser vivida no mundo aéreo 
do jogo simbólico da representação e não transborda para o reino da coexistência diária graças ao 
expediente da segregação territorial e funcional” (BAUMAN, 1999, p. 292). 

Louro (2003) alerta para que tenhamos um olhar mais crítico a respeito de uma tolerância 
que mascara a superioridade de quem a pratica, deste outro que possui a “identidade central”. Neste 
sentido, comumente associada ao diálogo e ao respeito, é preciso que abandonemos uma posição 
“ingênua” sobre a ideia de tolerância e que enxerguemos as assimetrias que estão implícitas nesta 
relação. Além disso, a ideia de exercer uma tolerância é facilmente (e perigosamente) associada a 
uma “condescendência, à permissão, à indulgência — atitudes que são exercidas, quase sempre, por 
aquele ou aquela que se percebe superior” (LOURO, 2003, p. 48). Porém, a autora deixa claro que não 
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advoga contra a tolerância, mas que devemos praticar uma “atenção crítica” e uma desconfiança da 
“inocência das palavras e que põe em questão a suposta neutralidade dos discursos. Para além da 
mudança de atitude, a análise cultural estaria preocupada, neste caso, com a ação política coletiva” 
(LOURO, 2003, p. 48). 

No tocante a esse ponto, Bauman (1999, p. 270) lembra que uma tolerância como “mera 
tolerância” é moribunda. É preciso que se transforme a tolerância em solidariedade, e que esta 
seria uma condição de sobrevivência e não apenas moral das relações humanas. Para o autor, 
uma sobrevivência em mundo de “contingência e diversidade” em que vivemos atualmente só é 
possível com o reconhecimento de cada diferença como condição de preservação da outra. Assim, 
a solidariedade, “ao contrário da tolerância, que é sua versão mais fraca, significa disposição para 
lutar; e entrar na luta em prol da diferença alheia, não da própria. A tolerância é egocêntrica e 
contemplativa; a solidariedade é socialmente orientada e militante” (BAUMAN, 1999, p. 270, 
grifo nosso). 

Concluímos com o pensamento de Louro (2003, p. 46), que afirma que devemos, acima de tudo, 
sair de uma perspectiva da simples “contemplação, reconhecimento ou aceitação das diferenças” 
para a prática de um exercício que nos permita ampliar o foco e analisar as formas por meio das 
quais essas diferenças são produzidas, identificadas e nomeadas. 
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JUVENTUDES E SOCIABILIDADES: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 
(2008 A 2018)

Alessandra Fernandes Feltes1

Gustavo Roese Sanfelice2

Resumo: Na visão deste trabalho, a categoria “juventudes” é entendida como construções sócio- históricas, 
econômicas, culturais e relacionais, configuradas em um processo permanente de mudança e ressignificação, 
tal como proposto por Pais (2003). Ainda, fundamenta-se em Dayrell (2005), que, ao pensar nos jovens em sua 
construção social, implica considerá-la como diversa - acreditando nas diferenças de seus campos de interação, 
marcados por várias ordens. Além disso, é a partir dos momentos de sociabilidades, segundo Simmel (2006), 
que esses indivíduos partilham de símbolos específicos que expressam a pertença a um determinado grupo. 
Assim, o objetivo deste estudo é apresentar e discutir a produção acadêmica sobre juventudes e sociabilidade 
divulgada em periódicos científicos entre 2008 e 2018, tendo como fonte de busca a base de dados Portal de 
Periódicos CAPES. Trata-se, portanto, de uma revisão sistemática da literatura sobre o tema. Como forma de 
conduzi-la, foi formulada a seguinte questão direcionadora: o que vem sendo destacado e privilegiado pela 
comunidade acadêmica sobre juventudes e sociabilidade. Para o levantamento das publicações, foram utilizados 
os descritores “juventudes” AND “sociabilidade”. Para o refinamento dos artigos, foi definida uma amostra 
obedecendo aos seguintes critérios de inclusão: artigos originais; publicados em português e/ou espanhol, 
inglês; disponíveis em texto completo na base de dados supracitada; publicadas no período mencionado acima, 
condizente à proposta. A partir do levantamento das publicações, 16 artigos problematizavam de alguma forma 
a questão norteadora. A leitura integral foi realizada e, a partir dela, foi possível verificar o tipo de produção, os 
recursos metodológicos adotados nas pesquisas, bem como concepções de juventudes e de sociabilidade. Por 
fim, evidenciou-se que as análises empreendidas, de um modo geral, constituem um movimento de retomada 
e avanço do que foi conquistado (como o reconhecimento das pluralidades dos jovens e a descristalização do 
passado marginalizado), e do que é preciso, ainda, ser garantido à população juvenil (espaços que valorizem 
suas vozes e entendam todas as dimensões que envolvem “o ser jovem” em um contexto pós-moderno). Aliás, 
permitiram constatar que parte significativa dessa produção apresenta diversas concepções sobre o conceito 
“juventudes” e a relacionam diretamente à temática sociabilidade de uma forma única, com um recorte 
específico. Em predominância, os estudos reconhecem a necessidade de, ao se tratar de jovens, compreender 
que esse segmento constitui identidades e singularidades conforme a realidade de cada um, e averiguou-se 
como as sociabilidades possuem um campo de discussão de significativa relevância. 

Palavras-chave: Juventudes. Sociabilidades. Revisão sistemática.

1. Introdução 
Na visão deste trabalho, a categoria juventudes é entendida como construções sócio-históricas, 

econômicas, culturais e relacionais, configuradas em um processo permanente de mudança e 
ressignificação, tal como proposto por Pais (2003). Ainda, fundamenta-se em Dayrell (2005), que, 
ao pensar nos jovens em sua construção social, implica considerá-la como diversa - acreditando nas 
diferenças de seus campos de interação, marcados por várias ordens.

Na definição desses aspectos, é a partir dos momentos de sociabilidades, segundo Simmel 
(2006), que os jovens partilham de símbolos específicos que expressam a pertença a um determinado 
grupo. Essa teia simbólica pode ter seus fios tecidos baseados na arte, no esporte, na ciência, na 

1 Doutoranda do Programa de Diversidade Cultural e Inclusão Social, Universidade Feevale. O presente trabalho foi 
realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) - Código de 
Financiamento 001, alessandrafeltes@gmail.com

2 Coordenador do Programa de Diversidade Cultural e Inclusão Social, Universidade Feevale. sanfeliceg@feevale.br
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política, na religião etc. Segundo a autora Silva (2010), é no grupo que as juventudes descobrem o 
conforto do compartilhar, da receptividade em relação ao que pensam, sentem e cobiçam.

Diante de diferentes pesquisas a respeito das juventudes e suas sociabilidades, observam-se as 
particularidades desses jovens brasileiros em seus grupos de pertencimento. Além disso, é necessário 
ressaltar a questão desses indivíduos estarem acompanhando e vivendo a liquidez3 da sociedade. 
Em outras palavras, vivenciam profundas mudanças caracterizadas pela pós-modernidade (tais 
como a ênfase no individualismo e no consumismo, as diferentes práticas de segregação e exclusão, 
a compressão dos tempos e dos espaços), vinculadas às suas identidades, aos seus corpos, aos seus 
relacionamentos e aos sucessivos recomeços profissionais.

Com base no levantamento de teses e dissertações no período 1999-2006, a autora Sposito 
(2009) introduz um conjunto de reflexões sobre as características da produção em pós-graduação 
acerca do assunto juventudes nas áreas de Ciências Sociais (Antropologia, Ciência Política e 
Sociologia) e Serviço Social. Nesse recorte, a temática mais explorada na primeira área citada foi 
a dos grupos juvenis, com 41 produções. Uma das regularidades no conjunto destes trabalhos diz 
respeito ao fato de que, em todas as culturas ou manifestações coletivas juvenis investigadas, seus 
atores agem e estabelecem interações, produzem mecanismos de sociabilidades pelo entrelaçamento 
de dimensões socioculturais globalizadas com aspectos ou elementos da cultura local ou regional.

Nesse sentido, se por um lado esses estudos evidenciam que houve um avanço significativo no 
modo como se pensa a juventude – somente como fase de transição –, por outro lado há uma lacuna 
de pesquisas que abordem aspectos mais transversais no estudo dos jovens, integrando vários 
domínios da experiência cotidiana (família, escola, trabalho, relações de amizade, vida no bairro, 
entre outros), articulando práticas socializadoras ou das sociabilidades, ou mesmo de ambas.

Visando a contribuir com o debate, este artigo apresenta e discute a produção acadêmica 
sobre juventudes e sociabilidade divulgada em periódicos científicos entre 2008 e 2018, tendo como 
fonte de busca a base de dados Portal de Periódicos CAPES.

2. Metodologia
Esta pesquisa é uma revisão sistemática da literatura. Como forma de conduzir essa revisão, 

foi formulada a seguinte questão direcionadora: o que vem sendo destacado e privilegiado pela 
comunidade acadêmica sobre juventudes e sociabilidade. Para o levantamento das publicações foram 
utilizados os descritores “juventudes” AND “sociabilidade”, no Portal de Periódicos CAPES. Optou-se 
por essa base de dados, pois ela é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza às instituições de 
ensino e pesquisa, no Brasil, o melhor da produção científica internacional.

Com a busca computadorizada no Portal de Periódicos CAPES, foram encontrados 43 estudos 
para serem analisados inicialmente por meio da leitura dos títulos, resumos e palavras-chave, 
visando identificar quais tinham as sociabilidades das juventudes como foco do discurso. Desse total, 
16 artigos problematizavam de alguma forma e com diferentes entonações a questão norteadora. 
A Figura 1 (segue abaixo) apresenta o fluxograma referente ao processo de seleção dos artigos que 
fizeram parte da amostra final dessa revisão. O levantamento bibliográfico se deu no mês de outubro 
de 2018.

3 A liquidez da sociedade (BAUMAN, 2007), constitui-se num processo impulsionador de constantes transformações 
no cenário de consumo. “A ‘vida líquida’ e a ‘modernidade líquida’ estão intimamente ligadas. A ‘vida líquida’ é uma 
forma de vida que tende a ser levada à frente numa sociedade líquido-moderna. ‘Líquido-moderna’ é uma sociedade 
em que as condições sob as quais agem seus membros mudam num tempo mais curto do que aquele necessário para 
a consolidação, em hábitos e rotinas, das formas de agir” (BAUMAN, 2007, p.7).
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Figura 1 - Fluxograma com o esquema de seleção dos artigos para a revisão

Fonte: Elaborada pela autora

Para o refinamento adequado dos artigos, foi definida uma amostra obedecendo aos seguintes 
critérios de inclusão: artigos originais; publicados em português e/ou espanhol, inglês; disponíveis 
em texto completo na base de dados supracitada; publicadas no período de 2008 a 2018, com a 
temática acerca dos conceitos de juventudes e sociabilidade.

A leitura integral desses artigos foi realizada e, a partir dela, foi possível verificar que, em 
relação ao tipo de produção, 15 dos 16 artigos analisados são relatos de pesquisas empíricas e 1 artigo 
é um relato de experiência. Os recursos metodológicos adotados nas pesquisas de campo relatadas 
foram: grupo de discussões, análise documental da legislação, grupo focal, entrevistas, contribuição 
da história oral, teoria da comunicação, questionário, estudo de caso, pesquisa quantitativa, pesquisa 
sociopoética, estudo exploratório e estudos etnográficos. Além dessas informações, as análises 
permitiram identificar o ano de publicação, bem como concepções de juventudes e de sociabilidade. 
São essas informações e sua análise que serão apresentadas como resultados, tendo em vista os 
objetivos e limites deste artigo.

3. Concepções de juventudes e sociabilidades 
Com base no levantamento de artigos selecionados, criou-se um quadro descritivo para 

apresentá-los4 e para evidenciar os objetivos de cada estudo – os trabalhos foram colocados em forma 
crescente conforme o ano. Em outras palavras, serão apresentadas comparações que não possuem 
uma precisão estatística, funcionando apenas para apontar as tendências temáticas encontradas na 
análise (SPOSITO, 2009).

4 Esse quadro descritivo não possui cunho de exposição dos autores ou de análise crítica, somente reiterar os trabalhos 
em que estão sendo discutidos na íntegra para fortificar nossa análise.
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Quadro 1 – Quadro descritivo das obras analisadas

Título Objetivo do trabalho Ano
1. Consumo, acesso e sociabilidade Refletir sobre o papel da escola diante dos meios de comunicação, 

as políticas públicas de inclusão digital e a importância da 
sociabilidade em nossas vidas.

2009

2. Novos sujeitos no ensino médio? 
Reflexões acerca da subjetivação juvenil 
no cenário escolar contemporâneo

Indagar sobre as novas formas de subjetivação juvenil 
engendradas no cenário contemporâneo e que têm repercutido 
sobre a relação dos sujeitos jovens e adolescentes com a escola 
de ensino médio.

2010

3. COLETIVOS JUVENIS, CIDADE 
E IDENTIDADES: etnografia do 
estranhamento

Destacar as interlocuções produzidas em percurso dos jovens 
do Clube de BMX do Piauí-CBMXPI do bairro Dirceu Arcoverde, 
em Teresina-PI, para a cidade contígua, Timon-MA.

2010

4. Jovens urbanos, cultura e novas práticas 
políticas: Acontecimentos estético-
culturais e produção acadêmica 
brasileira (1960-2000)

Analisar algumas das trajetórias da configuração de novas 
práticas políticas juvenis no Brasil e consideramos os eventos 
estético-culturais como possíveis lugares para a constituição de 
ações políticas no mundo contemporâneo.

2010

5. METODOLOGIAS DE PESQUISA 
PARA O ESTUDO GEOGRÁFICO DA 
SOCIABILIDADE JUVENIL

Apresentar as metodologias de pesquisa acionadas na 
concretização dos objetivos da tese, sobre os diversos tempos e 
espaços da sociabilidade juvenil. 

2011

6. Todo mundo conhece a gente agora”: 
cultura e identidade de jovens rurais em 
Minas Gerais (Brasil)

Analisar a construção de identidades entre os jovens de um 
bairro rural de Viçosa (estado de Minas Gerais, Brasil) a partir 
da representação social que eles fazem do projeto artístico 
de percussão musical “Tambores do Buieié” e verificar como 
eles (re)significam a cultura como resposta ao estigma que a 
sociedade urbana construiu em relação à comunidade.

2011

7. JUVENTUDES, CONECTIVIDADES 
MÚLTIPLAS E NOVAS TEMPORALIDADES

Tratar das relações entre juventudes e novas temporalidades, 
num tempo marcado por diferentes modos de sociabilidade e 
de conexão digital; discutir efeitos das mudanças tecnológicas 
nos modos de relacionamento jovem, partindo de dados de uma 
pesquisa sobre o uso do tempo em relação ao consumo cultural 
de jovens de uma escola pública da região metropolitana de 
Porto Alegre (RS).

2012

8. Os sentidos da escola pública para jovens 
pobres da cidade do Recife

Refletir sobre os sentidos da escola para jovens pobres no 
contexto da educação pública no nordeste do Brasil.

2012

9. JUVENTUDES, GEOGRAFIA E RELIGIÃO: 
REFLEXÕES A PARTIR DAS NOÇÕES DE 
FORMA SIMBÓLICA E HABITUS

Refletir sobre a relação entre juventudes e religião. 2013

10. A FILOSOFIA DOS JOVENS SOBRE O SER 
JOVEM: uma pesquisa sociopoética

Conhecer os modos de pensar dos jovens de um curso técnico 
em enfermagem de um colégio técnico federal sobre “o que é 
ser jovem?”.

2014

11. IDENTIDADES JUVENIS E EXPERIÊNCIA 
ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO

Tratar das relações entre identidades juvenis e a experiência 
escolar das juventudes do Ensino Médio a partir de relatos de 
jovens sobre as suas representações em relação a experiência 
escolar e a vivência das diversas condições juvenis. 

2015

12. Os Usos do Tempo Livre entre Jovens de 
Classes Populares

Investigar aspectos relacionados ao tempo livre de jovens de 
classes populares.

2016

13. ARTE DE VIVER JUNTO: juventudes e 
perspectivas de futuro

Pensar como as perspectivas de futuro das juventudes podem 
constituir uma linha de ampliação das formas de vida e 
sociabilidade, nunca completamente previsíveis ou garantidas.

2016
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Título Objetivo do trabalho Ano
14. JUVENTUDES NA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS: contradições 
entre suas conquistas como sujeitos de 
direitos e os silenciamentos nos espaços 
escolares

Analisar a Educação de Jovens e Adultos (EJA) enquanto 
direito humano, partindo das conquistas nos marcos legais 
concernentes às juventudes e refletindo, como contraponto, 
sobre o silenciamento dos sujeitos jovens nessa modalidade de 
ensino.

2017

15. Juventude e sociabilidade escolar: 
aprendizagens que sustentam 
determinada ordem social

Analisar como os sentidos sobre a sociabilidade escolar 
estão ligados à produção de subjetividades que sustentam 
determinada ordem social.

2017

16. Sujeitos juvenis e protagonismo social 
em Jesús Martín-Barbero

Realizar apontamentos e discussões que elencam o jovem ao 
papel de referência aos olhos do autor Jesús Martín Barbero e 
compreender a cultura juvenil.

2017

Fonte: Elaborada pela autora a partir das obras analisadas

Com relação à data de publicação desses trabalhos (Gráfico 1), observa-se que há, no mínimo, 
uma publicação anual acerca desses descritores – com exceção dos anos de 2008 e 2018. A respeito 
da quantidade, existe uma certa proximidade de um ano para o outro. Contudo, podemos observar 
que os anos de 2010 e 2017 concentram a maior parte dos artigos.

Gráfico 1 - Ano de publicações dos artigos

Fonte: Elaborada pela autora

A leitura e a análise dos 16 artigos permitiram constatar que parte significativa dessa 
produção apresenta diversas concepções de juventudes e a relacionam diretamente à temática 
sociabilidade de uma forma única, com um recorte específico. Em predominância, os estudos 
reconhecem a necessidade de, ao se tratar de jovens, compreender que esse segmento constitui 
identidades e singularidades conforme a realidade de cada um. Portanto, prevalece a pluralidade do 
conceito e assume-se uma inversão em pensar nesses indivíduos somente em uma fase da vida ou na 
preparação para a vida adulta. 

Com o objetivo de corroborar tais discussões e alinhavar os cenários sociais a que os jovens 
estão expostos, as autoras Schwertner e Fischer (2012) criaram em seu trabalho uma síntese dos 
diferentes estudos que envolvem os principais achados sobre juventude e suas definições. Segue, 
abaixo, um breve resumo da amplitude das discussões a respeito do termo juventudes:
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A) Tem-se discutido muito a respeito do alargamento da etapa da juventude [...]: trata-se de 
considerar a juventude com uma extensão etária cada vez mais ampliada, marcando uma 
diminuição da etapa da infância e um adiamento no que se refere à entrada no mundo adulto. 
B) Observa-se, igualmente, a maior atenção dispensada aos aspectos da cultura popular, entre 
eles as relações de consumo e de produção, por parte dos jovens, na sua interação com as 
diversas mídias.
C) Confere-se, nos últimos anos, acentuado destaque à participação efetiva dos jovens nas 
instituições e nos movimentos sociais, na escola, na família, nas próprias mídias, no trabalho 
[...]. Torna-se extremamente importante depositar um olhar sobre os jovens como atores e não 
como simples reprodutores daquilo que vivenciam e experimentam.
D) Passa-se a pensar os jovens numa época muito específica, do mundo interconectado: fala-
se em jovens no front da globalização. Assim, inúmeros estudos apontam para diferenciadas 
relações e envolvimentos dos jovens com as mudanças econômicas, sociais e tecnológicas 
próprias desta era. [...] à busca de compreender como aspectos predominantemente 
problemáticos, oriundos destes tempos de globalização (tais como a ênfase no individualismo 
e no consumismo, as diferentes práticas de segregação e exclusão, a compressão dos tempos 
e dos espaços), estariam produzindo efeitos nos jovens. Mas vai-se além: pensa-se em como, 
a partir desses mesmos efeitos, os jovens estariam produzindo formas de enfrentamento e 
alternativas de como relacionar-se com os outros. (SCHWERTNER; FISCHER, 2012, p. 397 a 
399).

A partir dessa dimensão do termo juventudes, procurou-se analisar as discussões diretamente 
relacionadas à sociabilidade. Assim, os estudos investigados em sua maioria enfatizam e criticam 
a sociedade contemporânea por oferecer aos jovens um futuro governado por risco e incertezas, 
desprovido de direitos, deveres e possibilidades de existência, produzindo nesse indivíduo uma 
sensação constante de impotência e de insatisfação.

Em outras palavras, as pesquisas se apresentam, em prevalência, como atuantes copartícipes 
da mobilização e da construção de uma sociedade de direitos mais acessíveis a todos. Alguns 
enfatizam as dificuldades conflituosas na interação jovens versus cidade e a escassez de espaços para 
que eles se sintam confortáveis e pertencentes (SILVA, 2010); outros refletem os (pré) conceitos em 
relação ao ser jovem. Conceitos esses muitas vezes cristalizados numa sociedade que raramente leva 
em consideração sua voz (CARNEIRO et al, 2014).

Além disso, mencionam a falta de espaço para as novas produções subjetivas dos jovens/alunos 
e a recente conjuntura social na qual a tecnologia e suas inovações inauguram outros modos de obter 
informações, comunicar-se e se relacionar com o conhecimento. Sobretudo, realçam a importância 
de realizar estudos com as juventudes, levando em consideração seus modos de sociabilidade, 
subjetividade e participação social, no sentido de dar visibilidade a tais questões, buscando formas 
de construção do conhecimento em espaços formais, mas também informais.

Nessa perspectiva, cada pesquisa analisada traz um fragmento específico de diferentes estados 
(Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Piauí, Alagoas, Minas Gerais), assim como 
de distintos países (Brasil, Argentina, México). Em todas as ocorrências, evidencia-se a diversidade 
de juventudes envolvidas (jovens urbanos, jovens rurais, jovens religiosos, jovens esportivos, entre 
outros), e a sociabilidade acontece nesses espaços de convívios como respostas às suas necessidades 
de comunicação e de trocas afetivas.

A discussão sobre juventudes, conforme nos mostra a literatura da área (PAIS, 2003; 
DAYRELL, 2005, entre outros), exige uma reflexão sobre o conceito de sociabilidade. Ela possui sua 
especificidade e se define como uma maneira de convivência com o outro e para outro. Os laços 
estabelecidos pelos indivíduos têm em si mesmos sua razão de ser, e a sociabilidade adquire na 
realidade do indivíduo um “papel simbólico” que preenche sua vida, oferecendo-lhe um significado. 

Partindo-se desse viés, a sociabilidade retratada em todos os estudos advém do conceito de 
Simmel (2006), referência à prática em que os indivíduos estabelecem trocas, laços entre si. Ela é 
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vista como um veículo de intervenção no mundo para encontrar sentidos e experimentação subjetiva 
e de constituição identitária, pois cada indivíduo irá elaborar a si pelo outro, a partir da pluralidade 
de experiências e olhares disponíveis (SILVA, 2010).

Especificamente, alguns trabalhos trazem relatos com características locais para serem 
discutidas, fortalecendo a perspectiva da pluralidade de juventudes envolvidas no conceito. Como 
é o caso apontado pelos autores Magno, Doula, e De Almeida Pinto (2011), que ressaltam que em 
sua região o pertencimento se atribui, principalmente, pelo peso que os elementos simbólicos 
têm na construção das relações sociais internas e externas. Embora haja precariedades no bairro 
que justificassem o desejo dos jovens de sair em busca dessas oportunidades, isso não os motiva a 
abandonar o mundo rural.

Por sua vez, esse aspecto nos permite perceber que, mesmo que haja uma tendência de uma 
homogeneização global, é necessário igualmente destacar a possibilidade de uma diferenciação 
ancorada na cultura e no território de cada indivíduo, dando margem a manifestações de alteridade. 
Isto é, a forma simbólica pode criar laços de intersubjetividade entre os/as jovens, permitindo que 
um universo simbólico em comum seja estabelecido entre eles/elas (FERNANDES, 2013) e possua 
significâncias diferentes em seus contextos e relações.

Nessa linha de pensamento, juntamente com o impacto do global, emerge um novo interesse 
pelo local, que explora a diferenciação (MAGNO; DOULA; DE ALMEIDA PINTO, 2011). O registro desse 
fenômeno nos aponta a seriedade de ampliar nossos olhares para os tensionamentos que permeiam 
a vida das juventudes. Sobretudo nos descolarmos de nossas suposições ou pré-conceitos.

Como, por exemplo, a significativa participação da internet como uma importante forma de 
sociabilidade e interação dos grupos. Contrariamente ao que muitos afirmam, as tecnologias podem 
estar contribuindo para uma nova ligação: estar, sempre, em contato, em união (GRESPAN; RATTO; 
ROTTMANN, 2016). E, ainda, o fato de que as atividades de tempo livre desses jovens não devem ser 
compreendidas de forma estática e linear, mas a partir dos diversos sentidos que lhes podem ser 
atribuídos (NODARI et al, 2016). 

De acordo com as autoras Borelli e Oliveira (2010), existe a presença de variadas redes de 
sociabilidade juvenis produzidas em suas práticas cotidianas, tais como: relações com as novas 
tecnologias; modos de ser e de viver em grandes centros urbanos; e, em especial, suas produções 
estéticas e culturais – às vezes vinculadas ao consumismo, outras vezes, por escolha, à margem da 
cultura oficial e da indústria cultural. São diferentes canais de inserção juvenil nas cenas de discussão. 

Para as autoras Jacks e Schmitz (2017), apoiadas no autor Martín-Barbero (2001), as trocas 
que se estabelecem a partir do consumismo têm um forte papel na reconfiguração das identidades 
juvenis. Isso porque, na América Latina, os jovens experimentam um definhamento de três 
importantes âmbitos constitutivos de identidade: família, trabalho e política. Logo, este grupo social 
e suas sociabilidades estariam mais expostos aos discursos midiáticos pela intensidade com que as 
juventudes se relacionam com eles.

Outro aspecto importante, levantado pela metade dos artigos (8 dos 16), está ligado ao valor 
atribuído às interações sociais no âmbito da instituição escolar. Para as juventudes, a escola é um 
ambiente estimado, tendo em vista a ampliação de seus vínculos socioafetivos com seus pares. Porém, 
há uma fragilidade mencionada pelos autores, que apontam experiências ambivalentes vivenciada 
pelos jovens: ao mesmo tempo em que valorizam as experiências prazerosas e o engajamento em 
atividades que lhes são significativas, também demarcam o desprazer e o descontentamento por 
conta das dificuldades que lá vivenciam, seja com os professores, seja com o sistema de normatização 
(SOUZA; REIS, 2017a; SOUZA; REIS, 2017b; DOS SANTOS; NASCIMENTO; MENEZES, 2012; CANCLINI, 
2009, entre outros). 
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Por fim, essas pesquisas possibilitaram a oportunidade de reflexão a respeito das juventudes 
e sociabilidades e dos assuntos em relação ao ser jovem. É notável nesse estudo discussões das 
produções acadêmicas sobre juventudes e sociabilidade no recorte anunciado e a necessidade de 
se repensarem tanto o reconhecimento dos jovens como indivíduos de direitos quanto um melhor 
atendimento das suas reais necessidades.

4. O que fica claro! Fica? Considerações finais
O estudo, que teve por objetivo discutir a produção acadêmica sobre juventudes e sociabilidade 

divulgada em periódicos científicos entre 2008 e 2018, evidenciou a concentração de trabalhos cujas 
análises empreendidas, de um modo geral, constituem um movimento de retomada e avanço do que 
foi conquistado (reconhecimento das pluralidades dos jovens e a descristalização do passado), e do 
que é preciso, ainda, ser garantido à população juvenil (espaços que valorizem suas vozes e entendam 
todas as dimensões que envolvem “o ser jovem”).

Além disso, averiguou-se como as sociabilidades são importantes relacionadas a essa categoria 
e possuem um campo de discussão extenso a ser explorado. Contudo, encontram-se diversos modos 
de conceituar ou mesmo determinar o que seja juventudes, ponto crucial de expressão das atuais 
contradições sociais. Por isso, este estudo nos mostra a importância de trazer e trabalhar com o 
conceito de “culturas juvenis” quando retratamos e pesquisamos a respeito desses indivíduos.

Em outras palavras, ser jovem abrange a construção de distintos estilos de vida, os quais 
abarcam os seguintes elementos: linguagem, música, estética, produções culturais e atividades 
focais (FEIXA, 1999). Essas experiências são coletivamente expressas e formam um conjunto de 
formas de viver, valores característicos e distintos de determinados grupos juvenis que, em sentido 
amplo, constituem a expressão “culturas juvenis” que leva à percepção de “microculturas” ou de 
“microssociedades juvenis”.

A visibilidade dada às juventudes e suas sociabilidades, nos textos analisados, evidencia um 
desafio e a relevância de produzir conhecimento com eles e não a partir deles. Investir em novas 
buscas que poderiam investigar, mais profundamente, sobre de que maneira tal rede de relações é 
vivida por seus grupos e quais as respectivas alterações, os ganhos e perdas que ocorrem em todas 
suas práticas cotidianas.

Referente às fragilidades do estudo e à necessidade de aprofundar mais a pesquisa, percebe-
se a quantidade de possíveis estudos com potencialidade de discussão em outras bases de dados, 
que não foram incluídas no conjunto de artigos analisados por não constarem no Periódico do Portal 
Capes. Da mesma forma, demonstra-se a necessidade de ampliar essa revisão sistemática para 
construir um estado de conhecimento com as teses e dissertações já publicadas a respeito desse 
assunto: juventudes e sociabilidades e especificamente adentrar no conceito culturas juvenis.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE LEITURA, CENSURA E HEGEMONIA 
NA SERRA GAÚCHA: O JORNAL CORREIO RIOGRANDENSE NOS 

ANOS 1940-1950

Letícia Lima1

“Onde queimam livros, acabam queimando homens” 
Heinrich Heine

Resumo: Este artigo aborda o tratamento dado pelo jornal Correio Riograndense, de Caxias do Sul, RS, a autores, 
livros e outras publicações, por meio da análise com base nos conceitos de censura e hegemonia. O texto 
recorta os anos de 1940 a 1950, contextualizados a partir de um diálogo com a obra A babilônia (2006), de José 
Clemente Pozenato, escolhida por se tratar de um romance histórico que representa as relações econômicas, 
políticas e socioculturais da Caxias do Sul da primeira metade do século XX. A fim de atingir os objetivos 
propostos, a título de introdução, apresenta-se um breve relato sobre a história da censura e repressão à 
leitura no Ocidente, abrangendo a relação entre a Igreja Católica e a censura. Em seguida, trata-se o conceito 
de hegemonia, partindo de seu surgimento na Grécia Antiga, passando pelo uso amplo do termo, até alcançar 
a definição apresentada por Antonio Gramsci em seus Cadernos do cárcere. Posteriormente, realiza-se um 
relato sobre a criação do Correio Riograndense e sua relação com a Igreja, situando-o no cenário jornalístico da 
encosta nordeste do Rio Grande do Sul. Finalmente, examina-se a atuação do periódico na coibição de leituras 
consideradas prejudiciais à fé e à moral cristãs, acercando-se da análise de excertos extraídos de exemplares do 
jornal ao longo das décadas adotadas como recorte temporal, com o propósito de demonstrar a relação entre 
a prática desses atos censórios e a manutenção da hegemonia defendida pelo corpo editorial do periódico ora 
em discussão, bem como sua influência sobre a paisagem literária da Serra Gaúcha.

Palavras-chave: Censura. Hegemonia. Caxias do Sul. Correio Riograndense.

1. Considerações iniciais: um relato sobre a censura no mundo ocidental
Ao longo da história do Ocidente, observa-se que, desde as civilizações mais antigas em que há 

registros da existência da escrita, tem-se, também, relatos de censura. A perseguição ao conhecimento 
por meio de atos censórios muitas vezes apareceu acompanhada pela destruição de livros e, 
corriqueiramente, pela punição daqueles que os escreviam, liam, publicavam ou comercializavam. 
Curiosamente – mas não por acaso –, a censura contra o livre pensamento caminha pari passu com a 
trajetória da escrita, apagando descobertas antigas e, consequentemente, comprometendo o avanço 
da humanidade.2

No que diz respeito à atuação da Igreja Católica, sabe-se que, desde seus primórdios, ela teve 
a censura aferrada à sua tradição. Durante o Período Medieval, quando alcançou o centro do poder, 
atingiu, a partir da institucionalização de atos censórios, um controle de grandes proporções, capaz 
de perdurar pelos séculos seguintes. E foi justamente nesse contexto, mais precisamente em 1559, 
que a Sacra Congregação da Inquisição Romana3 publicou a primeira versão do Index Librorum 
Prohibitorum, que veio a vigorar nos países católicos, “às vezes forçando os autores ao exílio, mas 
também, inadvertidamente, transferindo a publicação de títulos proibidos para centros protestantes” 
(FISCHER, 2006, p. 203).

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras e Cultura da Universidade de Caxias do Sul (Bolsista PROSUC/
CAPES) e Graduada em Letras – Licenciatura Plena em Português pela Universidade de Caxias do Sul.

2 FISHER (2006) relata que, já na Mesopotâmia, eram frequentes os atos de censura.
3 Instituição judicial da Igreja Católica Romana criada em 1232 para censurar heresias.
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É justo, neste ponto, lembrar que, não obstante inúmeros volumes tenham sido jogados às 
chamas durante a Inquisição,

em geral, a censura tomava medidas mais convencionais: proibição, restrição, reedição, cortes 
e repreensão pública, entre outras [...]. A ameaça não estava no livro em si, como objeto, mas 
nas ideias nele defendidas. Um livro não representava perigo, mas, sim, um novo pensamento. 
A censura bem-sucedida costumava se dar apenas pela mera proibição de uma doutrina 
duvidosa e suspensão ou substituição de qualquer mestre que a divulgasse (FISCHER, 2006, 
p. 158).

Vale ressaltar que, embora – e talvez justamente por isso – quase sempre entabulada pela 
Igreja, a censura nunca se limitou apenas às obras tidas como contrárias aos ideais da moral cristã. 
Ela atingiu, também, especialmente a partir do século XX, os textos de cunho político, a exemplo dos 
milhares de títulos destruídos durante as grandes guerras por conta de questões ideológicas.

De acordo com André Belo (2008), além da censura propriamente dita, muitas são as 
estratégias utilizadas para condicionar, controlar ou reprimir os leitores e as leituras. Isso porque:

[...] os poderes, fossem eles civis ou eclesiásticos, senhoriais ou coloniais, monárquicos ou 
republicanos, revolucionários ou contra-revolucionários, paroquiais ou familiares, sempre 
tiveram consciência de que a relação do leitor com o texto tinha qualquer coisa de incontrolável 
e sempre defenderam a ideia de que existem boas e más leituras, boas e más interpretações 
dos textos, dos livros, das imagens, dos discursos, do teatro, dos filmes. Todas as atitudes de 
censura dos poderes manifestam a vontade de impedir ou enquadrar a leitura e, como tal, 
podem transformar-se numa fonte para a sua história, tanto mais que são as administrações 
que controlam o texto escrito que deixam mais registros escritos da sua atividade (BELO, 
2008, p. 55-56).

Com essas breves reflexões, quer-se atentar para o fato de que, ao longo de toda a história, 
regimes ditatoriais, fossem eles religiosos ou políticos, sempre disseminaram a ideia de que a 
restrição da leitura e, em casos extremos, a destruição dos próprios livros fariam com que aqueles se 
tornassem mais poderosos, como se, por meio da anulação da história, fosse possível a criação de um 
novo destino.

2. Do conceito de hegemonia
Sem a intenção de esgotar o tema, fazem-se necessários alguns apontamentos sobre o conceito 

de hegemonia, partindo, em um primeiro momento, de uma retomada etimológica do termo para, em 
seguida, apresentar sua abordagem nos estudos de Antonio Gramsci (1891-1937), filósofo marxista 
cujas reflexões garantiram um avanço no que diz respeito à análise das relações humanas e sociais.

A partir de uma abordagem etimológica, revela-se que o termo hegemonia tem origem no 
grego eghestai (conduzir, guiar, liderar), ou eghemoneuo (ser guia, preceder, conduzir).4 De acordo 
com Raymond Williams (2007), é provável que o termo tenha sido incorporado ao inglês [hegemony] 
diretamente de eghemonia,5 e esta, por sua vez, de eghemon (líder, governante), ambas também do 
grego. Segundo o autor, o emprego dessa palavra, com o sentido de predomínio político, geralmente 
de um Estado sobre o outro, tornou-se comum apenas no século XIX, sendo hoje, juntamente com 
hegemônico, comumente usada para descrever “uma política que expressa ou visa ao predomínio 
político” (WILLIAMS, 2007, p. 199).

Desde sua origem, o conceito de hegemonia esteve ligado, por um lado, às ideias de liderança, 
poder, predomínio e dominação e, consequentemente, por outro, à de submissão. Todavia, em 

4 Cf. GRUPPI, Luciano. O conceito de hegemonia em Gramsci. Tradução Carlos Nelson Coutinho. 2. ed. Rio e Janeiro: 
Edições Graal, 1980. p. 1, nota 1.

5 No grego antigo, entendida como a direção suprema do exército (GRUPPI, op. cit., p. 1, nota 1).
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meados do século XX,6 o conceito de hegemonia passou a ser visto sob uma perspectiva muito mais 
complexa, a partir da publicação dos Cadernos do cárcere, de Gramsci, nos quais o autor atribuiu ao 
termo um caráter de maior profundidade. Essa complexidade, conforme Gruppi (1980) e Williams 
(2007), deve-se ao fato de que, quando Gramsci fala em hegemonia, utiliza o termo de forma variável, 
referindo-se ora à capacidade dirigente, ora à direção e à dominação.

Os Cadernos do cárcere são a reunião das notas que Gramsci redigiu durante o período em 
que esteve na prisão, mais precisamente, entre os anos de 1929 e 1935, publicados postumamente 
e que, conforme Carlos Nelson Coutinho7 (1999), impuseram um desafio às áreas do conhecimento 
social, passando pela filosofia, crítica literária, política, sociologia, antropologia e pedagogia, o que 
culminou na transformação dos Cadernos em uma das obras de maior influência do século XX, sendo 
amplamente comentada e discutida.

Na obra do filósofo italiano, o conceito de hegemonia, para além de seu sentido amplo, até 
então adotado, isto é, de dominação, e que compreende a operação sobre a estrutura econômica e a 
organização política, estende-se sobre o modo de pensar, de conhecer, sobre as orientações culturais, 
morais e ideológicas (GRUPPI, 1980). O modo como Gramsci desenvolve o conceito de hegemonia 
revela que, em seus estudos, esse termo busca descrever um predomínio que impõe um modo 
particular de enxergar o mundo, as relações e a própria natureza humana (WILLIAMS, 2007). É dizer, 
a construção da hegemonia, em Gramsci, vai no sentido de um discurso que se torna dominante nas 
mais diversas vertentes da sociedade, na luta pela conquista de espaço na sociedade civil.

É à luz do conceito de hegemonia que Gramsci analisa o processo de formação e a função dos 
intelectuais e os limites da revolução burguesa na Itália. Na verdade, para o filósofo, o conceito de 
hegemonia é a chave para entender todo o desenvolvimento da história italiana no século XIX e a 
formação do Estado unitário italiano (GRUPPI, 1980).

Essa inovação quanto à utilização do conceito de hegemonia abriu espaço para um novo 
caminho de análise do desenvolvimento das sociedades e das relações de poder que nelas se 
estabelecem. Nessa linha, tem-se a construção do entendimento de Gramsci acerca da incumbência 
da ideologia dominante. Nas palavras do autor:

A tarefa de toda concepção dominante (que, sendo dominante, torna-se, portanto, também 
fé, também ideologia para as grandes massas, não conscientemente vivida em todos os 
pressupostos e em todos os seus aspectos) consiste em conservar a unidade ideológica de todo 
o bloco social, que é cimentado e unificado precisamente por aquela determinada ideologia 
(GRAMSCI, 1971 apud GRUPPI, 1980, p. 69-70).

Partindo dessas afirmações, é possível aplicar o conceito de hegemonia construído por 
Gramsci à realidade concreta da época que aqui se pretende analisar, isto é, a atuação do jornal 
Correio Riograndense, de Caxias do Sul, RS, durante o período de 1940 a 1950, quanto à censura 
contra publicações literárias e jornalísticas sob o escopo da defesa dos preceitos católicos na Região 
de Colonização Italiana (RCI) contra leituras perniciosas.

Tendo esses breves dados históricos em vista, os quais dão uma ideia aproximada da censura 
de livros no mundo ocidental, assim como da utilização do conceito de hegemonia ao longo dos 
séculos, o foco volta-se à análise da imprensa de Caxias do Sul, especificamente para o Jornal Correio 
Riograndense, que, ao longo do século XX, assumiu a tarefa de censurar leituras e obras de diferentes 

6 Entre 1948 e 1951, data da primeira edição dos Cadernos do cárcere na Itália, composta por 29 dos 33 cadernos que 
Gramsci preencheu durante o período em que esteve recluso (1926-1935). Cf. SIMIONATTO, Ivete. Cadernos de um 
revolucionário. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 17, n. 48, fev. 2002. Disponível em: <http://www.
scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69092002000100016>. Acesso em: 11 dez. 2018.

7 Tradutor das obras de Gramsci no Brasil e editor dos seis volumes dos Cadernos pela editora Civilização Brasileira, do 
Rio de Janeiro.
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gêneros e banir autores, fundamentando-se, para tanto, nos valores da fé, da família e dos bons 
costumes. Dele, recortam-se as décadas de 1940 e 1950, analisadas a partir de um diálogo com o 
romance A babilônia (2006), de José Clemente Pozenato.

3. A babilônia: Caxias do Sul nas primeiras décadas do século XX
A babilônia (2006), último romance da trilogia composta juntamente com as obras A cocanha8 

(2000) e O quatrilho (1985),9 10 é ambientada na Caxias do Sul dos anos de 1930 a 1950 e retrata 
um período de grande dificuldade para as colônias italianas, que sofrem com a crise de identidade 
provocada pelo fascismo e a Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto, há, em certo ponto, uma 
divisão da sociedade de acordo com os ideais políticos adotados. A movimentação das personagens 
parece de certa forma relacionada e mesmo guiada pelos conflitos sociopolíticos que preenchem 
a trama. Assim, apresentam-se o fascismo de Mussolini, abertamente apoiado pela Igreja Católica, 
principalmente nas colônias italianas, os comunistas, condenados pela Igreja, e os integralistas.

Já nas primeiras páginas do romance, o narrador nos permite ver a relação entre política e 
religião. A partir do diálogo entre o padre Giobbe e o cônego Gentile, percebe-se que os imigrantes, 
de forma mais ou menos geral, e a Igreja Católica colocam-se a favor das ideias de Mussolini:

Padre Giobbe voltou à marmelada, que lhe apetecia mais que a política. Sabia apenas que 
desde os tratados de Latrão, em que o governo italiano devolvia o Vaticano ao Papa, com 
uma indenização pelos prejuízos de 1870, quando Garibaldi tomara os Estados Pontifícios, 
Mussolini era bem visto pelos colegas do clero. O cônego Gentile, especialmente, se tornara 
entusiasta do Duce e não fazia segredo disso.
[...]
Tudo isso era enigma para o padre Giobbe. Devia tomar partido nessa questão? A cidade, com 
certeza, estaria a favor. A simpatia por Mussolini era mais ou menos geral. Havia grupos dopo 
lavoro nas fábricas, contaram-lhe que fora criado um fascio de ex-combatentes da Primeira 
Guerra, a esposa de um comerciante tentara lhe explicar o que era a balila de meninas que 
estava organizando. Para ele era tudo infantilidade. A Itália expulsara os emigrantes, que 
interesse tinha agora em vir lamber os filhos deles? (POZENATO, 2006, p. 14-15).

Em outras passagens, o narrador fala sobre o conflito ideológico existente entre a Igreja e os 
comunistas. Exemplifica-se:

Padre Giobbe não entendia de cores de camisa. Não eram camisa-preta os do Mussolini? Camice 
nere, tinha ouvido por aí. Os comunistas, tinha certeza, eram vermelhos, e também ateus, e por 
isso condenados pela Igreja. (POZENATO, 2006, p. 25).

A narrativa é perpassada por um tom de ambiguidade que conduz a trama: trata-se do mundo 
ao mesmo tempo excitado com a modernidade das coisas e confuso por conta das radicais divisões 
políticas e ideológicas. Esse conflito é muito bem representado pela personagem do padre Giobbe, 
que coloca em evidência a necessidade de reaprender a se posicionar frente a esse novo e estranho 
mundo que se aproxima, “com fascistas, comunistas, samba e propaganda” (POZENATO, 2006, p. 26).

Nessa esteira, há outra questão que parece permear as linhas do romance; trata-se do princípio 
da acumulação capitalista. Nas palavras do próprio Pozenato:

8 Obra que conferiu ao autor o Prêmio Açorianos de Literatura no ano de 2001.
9 Adotando-se uma ordem histórico-cronológica do enredo, e não a ordem de publicação das obras.
10 Juntos, os três volumes compõem uma narrativa de reconstrução ficcional do processo de imigração italiana para o 

Sul do Brasil, perpassando questões que, além de romperem com a tradição laudatória da literatura debruçada sobre 
a temática da imigração por apresentarem personagens muito mais humanas e reais - no sentido da verossimilhança 
externa -, dizem respeito ao surgimento e desenvolvimento da Região de Colonização Italiana no Rio Grande do Sul 
em aspectos históricos, políticos, religiosos e culturais.
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A história que eu quis contar foi a seguinte: o que muda na cabeça de alguém que começa 
no cabo da enxada e termina capitalista, na conhecida história do imigrante de sucesso. O 
romance é uma tentativa de mostrar essa mudança no personagem chamado Ângelo Gardone. 
Ele muda as relações com os amigos, com os vizinhos, com seu código de princípios, com a 
religião, com a autoridade, com tudo. Muda tanto, que até o ideal de mulher muda em sua 
cabeça: a doce Teresa é trocada pela útil Pierina (2012, p. 45).

Ao projetar no plano estético a região do Alto da Serra, o romance abre um caminho para 
a visualização do processo da imigração italiana sob uma perspectiva mais verossímil acerca das 
experiências do imigrante desde sua chegada e suas decepções com o Novo Mundo, de modo a 
desmistificar a figura do imigrante herói, sem, contudo, desmerecer a importância desses colonos 
para a sociedade. No plano político e social, revela-se um papel importante para a memória coletiva 
e individual em relação ao passado, especialmente sobre a experiência imigratória e as raízes e 
conflitos que fundamentaram a construção da sociedade caxiense e serrana.

4. A imprensa na Serra Gaúcha e a criação do Correio Riograndense
Após a criação das colônias agrícolas pelos imigrantes italianos que ocuparam o nordeste do 

Rio Grande do Sul a partir de 1875, o governo, buscando incentivar a interação dos colonos na vida 
nacional e a fim de evitar o isolamento destes, procurou divulgar informações sobre a política e a 
economia regionais e nacionais entre a população. Por parte dos imigrantes, sabe-se que, além do 
interesse em apropriar-se das novidades brasileiras, também existia o desejo de receber notícias da 
Itália e, consequentemente, dos familiares que lá permaneceram (POZENATO; GIRON, 2004). Além 
disso, em 1897,11 a Região de Colonização Italiana (RCI), tinha uma população que ultrapassava 80 
mil habitantes, o que, somado à existência de um bom número de possíveis leitores, corroborou o 
surgimento da imprensa escrita em Caxias do Sul.

A partir de um levantamento histórico sobre a imprensa na Serra Gaúcha, é possível constatar 
que, desde seu nascimento, ela foi marcada por divergências que culminaram, por vezes, em atos 
de censura. Serve de exemplo a essa afirmação a fundação do Il Colono Italiano, em 1 de janeiro 
de 1898, pela Igreja Católica, em resposta ao primeiro jornal do município, O caxiense12 – dirigido 
por brasileiros ligados ao Partido Republicano Riograndense (PRR) que eram acusados pela Igreja 
de serem porta-vozes da Maçonaria –, com a finalidade de dar voz e vez aos católicos imigrantes13 
(POZENATO; GIRON, 2004). Esse conflito entre a Igreja e a política local fez surgir duas linhas 
editoriais nos periódicos da região: (i) a linha editorial católica, representando a busca da Igreja por 
um espaço que servisse para alertar os fiéis contra princípios considerados subversivos; e (ii) a linha 
editorial político-partidária, em sua maioria financiada pelo governo federal para a divulgação de 
atos oficiais e leis.14

Nesse contexto, marcado pela disputa de território e conflitos de ordem ideológica, entre os 
anos de 1901 e 1913, uma série de jornais surgiu na região, dentre eles, o La Libertà, criado em 13 
de fevereiro de 1909 por Dom Carmine Fasulo. Com aproximadamente um ano de circulação, o jornal 
já corria o risco de encerrar suas atividades, e como solução, “na tentativa de manter os católicos 
na boa leitura” (UNGARETTI, 1993, p. 36) e, por conseguinte, na tentativa de conservar uma visão 
hegemônica, foi transferido para o município de Garibaldi, onde passou a ser impresso com o nome 

11 Ano de estreia da imprensa escrita em Caxias do Sul.
12 O Caxiense começou a circular em 15 de outubro de 1897.
13 Aqui cabe a ressalva de que, embora tenham apresentado certo sucesso, tanto O Caxiense como Il Colono Italiano 

foram extintos ainda no ano de 1898.
14 Isso durante a República Velha (1889-1930), quando a maioria dos periódicos era vinculada ao PRR. Após a Revolução 

de 30, não obstante o corte da verba destinada a esses jornais por parte de Getúlio Vargas, muitos continuaram 
surgindo em apoio ao então presidente (POZENATO; GIRON, 2004).
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Il Colono Italiano até 5 de junho de 1917, quando teve a edição assumida pelos padres da Ordem dos 
Capuchinhos, que alteraram o nome para La Stafetta Riograndense.

Com o tempo, o jornal tornou-se uma das publicações mais influentes no nordeste do Rio 
Grande do Sul. E até os anos que antecederam a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a RCI, 
de acordo com Pozenato e Giron (2004, p. 89), “tornou-se um foco de ‘italianidade’, sob o influxo 
das circunstâncias e da relação política italiana”. O governo, a seu turno, simpatizante das ideias 
nacionalistas e autoritárias de Mussolini – e, inclusive, seu sócio comercial –, parecia acompanhar 
o crescimento de escolas italianas e jornais escritos em italiano sem nenhuma reação (POZENATO; 
GIRON, 2004).

No entanto, com a entrada do Brasil no conflito em 1942, além do rompimento das relações 
políticas e comerciais com os países do Eixo, as línguas estrangeiras e os dialetos foram proibidos, 
e os jornais se viram obrigados a mudar seus nomes, a extinguir seções escritas em outras línguas 
e a publicar somente em português. Por conseguinte, o La Stafetta Riograndense passou a chamar-
se Correio Riograndense. As alterações, entretanto, não se limitaram apenas ao nome do jornal, 
atingiram, também, a política editorial. O periódico, que até 1941 defendia ferozmente o fascismo 
italiano, de acordo com Pozenato e Giron (2004, p. 47):

[...] passou a defender o Estado Novo e as ações empreendidas por Vargas. As mudanças, 
porém, não foram tão profundas, pois continuou a defender o Estado Forte. Apenas foi mudado 
o nome a ser louvado: Mussolini foi substituído por Vargas. O grande inimigo dos editores 
do Correio Riograndense desde 1922 era o comunismo, materialista e ateu. A luta contra o 
comunismo também era a bandeira defendida por Vargas, a partir da Intentona Comunista 
de 1935. As relações entre os capuchinhos e a ditadura brasileira não poderiam ser melhores. 
Nunca foi cortada a cota de papel-jornal destinada à publicação desse periódico.

Com o término da Guerra, o Correio retomou algumas publicações em italiano, mesmo porque 
boa parte de seu público mantinha a preferência pela língua italiana e seus dialetos. Devido ao 
crescimento das vendas durante a guerra, os padres capuchinhos deram início a uma campanha de 
arrecadação para a construção de uma gráfica em Caxias do Sul, onde, ao longo dos anos, o jornal 
modernizou-se. Em 2017, a publicação impressa do jornal encerrou-se, permanecendo apenas na 
versão eletrônica, sem, contudo, perder sua essência religiosa.

5. A censura e a força da Igreja
No que diz respeito à censura, brevemente abordada nas linhas introdutórias deste artigo, 

essa também teve lugar no jornal Correio Riograndense. Intimamente relacionado com os interesses 
da hegemonia predominante no contexto que ora se analisa, o jornal teve sob sua mira um vasto 
número de textos literários e paraliterários, envolvendo inclusive a proibição do consumo de outros 
periódicos, músicas, filmes, revistas de generalidades, histórias em quadrinhos e peças de teatro e 
atingindo livros de ficção de autores renomados da literatura brasileira. Os exemplos encontrados 
no jornal para análise são abundantes. Assim, a fim de apresentar uma amostra dos materiais 
censurados, o artigo tomará como foco apenas algumas páginas dos jornais, a fim de demonstrar, 
também, que o olhar dos censores não se limitava apenas ao contexto regional, mas também ao 
nacional e mundial.

Entre os autores de ficção censurados pelo Correio Riograndense, três são os exemplos que 
chamam a atenção e merecem destaque nestas páginas. O primeiro deles é Monteiro Lobato, que, 
durante as décadas de 1940 e 1950, foi alvo de difamação em jornais católicos, especialmente em 
relação a sua literatura destinada ao público infantil. Eis o que se lê nas páginas do Correio em 03 
de setembro de 1949: “Cabe à Imprensa Católica alertar os ingênuos contra o perigo que representa 
o grande literato, mas bem pouco educador Monteiro Lobato”; e “Nenhum educador (educador 
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na expressão do termo), pode em sã consciência enfileirar os livros de Lobato ao lado dos que na 
verdade instruem e educam as crianças” (CORREIO RIOGRANDENSE, 03/09/1949, p. 1). 

Outro exemplo é o escritor gaúcho Érico Veríssimo, que sofreu ataques do jornal em 5 de maio 
de 1943, data em que foi publicada uma nota aplaudindo o artigo do padre jesuíta Leonardo Fritzen 
em crítica à obra O resto é silêncio (1943), publicado pela revista porto-alegrense Eco, que acusava 
Veríssimo de apresentar conteúdo imoral. De acordo com os editores, o aludido pontífice cumpriu 
seu papel de sacerdote ao mostrar a “indignidade e o rebaixamento de tanta literatura nojenta, 
que está corroendo a todos os católicos, acanalhando a sociedade e dissolvendo o caráter nacional” 
(Correio Riograndense, 05/05/1943, p. 2).

Por fim, o exemplo do escritor paulista Ribeiro Couto, que esteve sob a mira dos editores do 
jornal em 24 de março de 1943, quando, sob o título “Livros que não se devem ler”, teve condenadas 
as obras Presença de Santa Teresinha (1934) e Largo da Matriz e outras histórias (1940):

Sob o nome de Santa Teresinha o autor, insidiosamente, destila o veneno corruptor. O enredo 
do livro é malicioso. Os títulos dos capítulos são equívocos. O autor deve ser um miserável 
escravo da voluptuosidade. Despreza os santos em geral, e é injurioso e depreciativo, 
particularmente, para Santa Teresinha. Há também, no livro, expressões injuriosas acerca do 
Papa e dos Ministros de Deus. Em conclusão; o livro é muito prejudicial à juventude. É proibido 
ler esse livro.
Igualmente, o livro Largo da Matriz e outras histórias do mesmo autor, é prejudicial e proibido. 
Contém reticências e expressões equívocas e provocantes. As descrições e quadros são frívolos 
e refletem puro materialismo e sensualismo. Conclusão: com a leitura deste livro, a juventude, 
moralmente, só tem a perder. Não é lícito guardar e ler este livro. E cuidado, também, com os 
outros livros do mesmo autor! (CORREIO RIOGRANDENSE, 24/03/1943, p. 2, grifos nossos).

No que diz respeito aos periódicos atacados pelo Correio, sob o pretexto de conservar a moral, 
os bons costumes, a fé e a família, o jornal também estampou em sua capa, em 03 de agosto de 1949, 
uma lista contendo os nomes de jornais, revistas e editoras “muito suspeitos e cuja leitura é proibida 
aos fiéis”. As notícias que davam voz à censura deixavam ver, inclusive, o tom belicoso assumido 
pelo periódico, tomando novamente como exemplo a lista publicada em 03.08.1949, em que se lê no 
título, grafado em caixa alta: “GUERRA ÀS REVISTAS E AOS JORNAIS ÍMPIOS”.

Outro exemplo pode ser retirado da folha de rosto do exemplar publicado em 12 de julho de 
1950, em uma nota intitulada “Revistas que alimentam e revistas que envenenam”, destinadas ao 
público infantil e cujo controle, de acordo com o entendimento do editorial, seria de responsabilidade 
da família, conforme se comprova a partir da leitura: “Os pais e educadores é que devem exercer 
vigilância contínua para que as crianças sempre tenham revistas boas e aproveitáveis em suas mãos, 
nunca as venenosas”. É interessante notar que a escolha dos materiais censurados e recomendados 
parece ter como base apenas os princípios da fé católica, e não do Cristianismo como um todo, tendo 
em vista que inúmeras são as passagens em que se leem críticas à doutrina protestante, como é o 
caso da “Benção da campanha e da boa imprensa”, assinada por Pio XII e publicada ao lado da lista 
de 12.07.1950 e da manchete “Ação enérgica do juizado de menores no combate às publicações 
obscenas”, estampada no jornal em 02 de novembro de 1955.

Ainda sob a bandeira da defesa da fé e da família católicas, chama atenção a publicação de um 
suposto testamento, que tem uma passagem transcrita no exemplar de 08 de dezembro de 1943, 
sob o título de “Testamento de uma jovem antes de suicidar-se”. No texto, ao que parece, retirado de 
outros jornais de décadas anteriores, uma jovem de 18 anos entregava seu corpo à lama, ao passo 
que sua alma, a alma dos autores dos livros que a arruinaram, bem como a alma de seus pais, que 
permitiram as “más leituras”, estas ela entregava ao demônio. No fim da nota, lê-se a advertência dos 
editores:
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Terrível testamento esse, que deveria ser afixado à porta de muitas livrarias, vendedoras 
de livros e publicações, que procuram a ruína e a perdição para tantas almas! (CORREIO 
RIOGRANDENSE, 08/12/1943, p. 1). 

Embora nesse período outros jornais da Serra Gaúcha tivessem em suas páginas espaço para a 
crítica de obras literárias, o Correio Riograndense não se preocupava em avaliar os textos por critérios 
estéticos. Verdade é que, para o jornal, o que importava não era a qualidade literária das obras, nem 
de qualquer outra publicação, mas sim a existência de qualquer aspecto que representasse algum 
perigo para os seus valores e para o que chamava de “boa imprensa”.

6. Considerações finais
Os efeitos da censura sobre a paisagem literária na RCI ainda precisam ser estudados com mais 

afinco. Entretanto, tomando como exemplo o fato de que até a década de 1970 não existiam na Serra 
Gaúcha editoras profissionais, o que obrigava os escritores a publicarem em pequenas gráficas ou 
editoras de Porto Alegre, é possível afirmar que a censura praticada pelo Correio Riograndense esteve 
ligada ao poder reacionário exercido pela Igreja Católica e seus representantes contra a consolidação 
de um sistema literário serrano.

Ora, se, de acordo com Gramsci, a ideologia das classes ou da classe dominante chega às 
classes subalternas por vários canais, por meio dos quais essa classe dominante constrói a própria 
influência ideal e capacidade de moldar a consciência coletiva, isto é, a própria hegemonia, sendo 
esses canais a escola, a religião, os jornais, o cinema e o rádio (GRUPPI, 1980), a análise aqui efetuada 
nos permite concluir que o Correio Riograndense se coloca como ferramenta de propagação de 
uma hegemonia, impondo, para além das proibições e recomendações de leitura, toda uma forma 
de enxergar o mundo e as relações sociais. Nesse contexto, a censura apresenta-se como um ato de 
violência simbólica que faz calar.

Se por um lado a censura praticada pelo Correio Riograndense ao longo dos anos 1940 e 
1950 não fez cumprir as palavras do poeta alemão Heinrich Heine, estampadas na epígrafe deste 
texto, por outro, pode-se inferir que os episódios aqui relatados foram responsáveis pelo regresso 
e refreamento da construção do cenário literário na Serra Gaúcha. Frente ao atual cenário político 
brasileiro, que parece confirmar a existência de um movimento cíclico de perseguição e censura, 
especialmente relacionado à manutenção dos preceitos cristãos e da defesa da família tradicional, 
essas considerações são suficientes para defender a ideia de que eventos como esses não podem se 
repetir.
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CURRÍCULO E ARQUIVO: PRÁTICAS DE GÊNERO NA UNIVATES

Inauã Weirich Ribeiro1

Dra. Angélica Vier Munhoz2

Dra. Priscila Pavan Detoni3

Resumo: O campo da educação no Brasil, no início do século XXI, foi marcado pelos estudos das relações de 
gênero e pela emergência da “teoria queer”. Esse campo teórico vem sendo associado como uma área dedicada 
a compreender o gênero e a sexualidade, temas que, por sua vez, vem assolando o cenário político brasileiro 
e, principalmente, o cenário acadêmico. Motivadas pelo interesse em compreender como uma Instituição de 
Ensino Superior vem tomando esse debate nas suas práticas curriculares, nos perguntamos: de que modo a 
Univates problematiza as (suas) práticas de gênero? O presente trabalho, que está sendo realizado com apoio 
de CAPES/FAPERGS BRASIL (Edital FAPERGS/CAPES 05/2017), tem como objetivo analisar de que modo as 
práticas de gênero são pensadas em uma Instituição do Ensino Superior do interior do Estado do Rio Grande 
do Sul. Este escrito é um produto de um projeto de Mestrado em Ensino, do Programa de Pós-Graduação em 
Ensino – PPGEnsino da Univates, que está sendo realizado junto ao Grupo de Pesquisa Currículo, Espaço e 
Movimento (CEM/CNPq), intitulado Práticas de Gênero no Currículo da Univates. Com uma perspectiva queer, 
pós-estruturalista da diferença, nos propomos a problematizar a noção de currículo através das práticas 
discursivas e não discursivas que permeiam a instituição. Além disso, nos debruçamos sobre a construção 
histórica do conceito de gênero no âmbito de uma história geral. Como método de trabalho tomamos a noção 
de arquivo de Michel Foucault para problematizar as práticas de gênero da/na Univates. Consideramos 
que documentos curriculares oficiais (como a Resolução 146/Reitoria/Univates e os planos dos cursos da 
instituição), os movimentos produzidos pelos estudantes (TCCs, oficinas, palestras, manifestações artísticas e 
políticas), as produções dos pesquisadores (artigos científicos, resumos de eventos, livros) e a infraestrutura 
da Instituição (banheiro denominado “sem gênero” nos prédios com maior movimentação) fazem parte da 
problematização das práticas de gênero.

Palavras-chave: Práticas de gênero. Currículo. Arquivo. Univates.

1. Introdução
O campo da educação no Brasil, no início do século XXI, foi marcado pelos estudos das relações 

de gênero e pela emergência da “teoria queer”. Esse campo teórico vem sendo associado como uma 
área dedicada a compreender o gênero e a sexualidade, temas que, por sua vez, vem assolando o 
cenário político brasileiro e, principalmente, o cenário acadêmico. Motivadas pelo interesse em 
compreender como uma Instituição de Ensino Superior vem tomando esse debate nas suas práticas 
curriculares, nos perguntamos: de que modo a Univates problematiza as (suas) práticas de gênero?

O presente trabalho, que está sendo realizado com apoio de CAPES/FAPERGS BRASIL (Edital 
FAPERGS/CAPES 05/2017), tem como objetivo analisar de que modo as práticas de gênero são 
pensadas em uma Instituição do Ensino Superior do interior do Estado do Rio Grande do Sul. Este 
escrito é decorrente de um projeto de Mestrado em Ensino, do Programa de Pós-Graduação em 
Ensino – PPGEnsino da Univates, que está sendo realizado junto ao Grupo de Pesquisa Currículo, 
Espaço e Movimento (CEM/CNPq), intitulado Práticas de Gênero no Currículo da Univates.

Compreendemos o conceito de currículo na perspectiva pós-estruturalista em diálogo com 
a perspectiva queer dos estudos de gênero. A seção sobre currículo apresentará a compreensão de 
tal noção de currículo a partir de práticas discursivas e não discursivas. Utilizamos como referencial 
teórico os estudos de Tomaz Tadeu da Silva (2017) e as pesquisas desenvolvidas pelo Grupo CEM. 

1 Universidade do Vale do Taquari - Univates.
2 Universidade do Vale do Taquari - Univates.
3 Universidade do Vale do Taquari - Univates.
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O conceito de gênero é exposto na perspectiva da sua construção histórica (PISCITELLI, 2009), no 
âmbito de uma história geral ocidental. Apresentamos a perspectiva de Judith Butler (2017) para 
compreendermos as práticas discursivas e não discursivas do currículo como práticas de gênero da 
Univates, em um sentido performativo, das expressões de gênero. O procedimento metodológico 
com o qual vimos trabalhando é o arquivo de Michel Foucault (2009). De maneira interligada com 
os conceitos de currículo, gênero e práticas, o procedimento arquivístico nos permite suspender 
os enunciados das práticas e visualizar as expressões de gênero. A quarta seção aponta para a 
continuidade da investigação, análise do material empírico e encaminhamento dos resultados finais. 

2. Práticas curriculares de gênero
Com uma perspectiva queer, pós-estruturalista da diferença, a partir de autores como 

Nietzsche, Deleuze e Foucault, nos propomos a problematizar a noção de currículo através 
das práticas discursivas e não discursivas que permeiam as instituições. Nessa perspectiva de 
pensamento é importante marcarmos a história pela qual as palavras, as coisas, as práticas foram se 
tornando aquilo que são. Nesse sentido, refletiremos sobre a etimologia da noção de currículo, bem 
como algumas compreensões teóricas do conceito.

É importante observarmos a etimologia da palavra currículo, pois ela nos aponta uma 
possibilidade de compreender sentidos que foram remetidos a ela no campo da educação. De acordo 
com Tomaz Tadeu da Silva (2017, p.15), o vocábulo “currículo” surge da palavra do latim curriculum, 
tendo como significado “pista de corrida”. Ou seja, podemos entender o currículo como um caminho 
pelo qual nós corremos, nos exercitamos, uma espécie de percurso, um verbo que remete à pura ação 
(RIBEIRO, 2017).

Outro percurso pelo qual podemos compreender o currículo é pela via das teorizações. 
A palavra teoria, por sua vez, nos incita à “suposição de que a teoria ‘descobre’ o ‘real’, de que há 
uma correspondência entre a ‘teoria’ e a ‘realidade’” (SILVA, 2017, p.11). Muitas teorias do currículo 
buscaram descobrir o que é um currículo de ‘verdade’, ou mesmo criaram uma teoria para tentar 
prender a sua ‘real’ definição. Nesse movimento de descobrir e definir o currículo, buscou-se 
descrevê-lo e explicá-lo, de forma sistemática e estrutural.

O projeto de investigação com o qual este texto está vinculado não pretende perfazer 
definições estanques de currículo e nem verificar todas as significações que um currículo produz. 
Pretende-se pensar o currículo da Universidade do Vale do Taquari “como um movimento que, sob 
a inspiração de Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger e outros, buscou descentrar as “estruturas”, a 
sistematicidade e a pretensão científica do estruturalismo” (PETERS, 2000, p.10).

Para a perspectiva pós-estruturalista, ao falarmos ou descrevermos o currículo, estaremos ao 
mesmo tempo inventando-o e não o descobrindo. Isso implica perceber que um currículo não existe 
a priori, não está pronto para ser descoberto, desvendado. Em outras palavras, ao afirmar que um 
currículo é X, o criamos dessa forma e não de outra. Para Silva (2017), a “‘teoria’ está envolvida num 
processo circular: ela descreve como uma descoberta, algo que ela própria criou. Ela primeiro cria 
e depois descobre, mas, por um artifício retórico, aquilo que ela cria acaba aparecendo como uma 
descoberta” (p.12).

Essa via de pensamento diz respeito a compreender que uma produção discursiva é também 
uma invenção histórica (SILVA, 2017, p.14), que acontece em um determinado tempo e espaço 
e não em outro. Olhar para esses movimentos implica “um indispensável demorar-se: marcar a 
singularidade dos acontecimentos, longe de toda finalidade monótona; espreitá-los lá onde menos se 
os esperava e naquilo que é tido como não possuindo história” (FOUCAULT, 2013, p. 55).

Por fim, o que se pretende aqui é compreender que não há uma definição única e verdadeira 
de currículo, tampouco uma caracterização única e verdadeira de um determinado currículo em 
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relação a gênero. Para operar com esses elementos, é necessário olhar para o nosso tempo histórico, 
para o locus social e para os grupos de interesse que constroem um currículo. É com esse propósito 
que se busca uma proximidade com a Instituição de Ensino Superior, nesse caso, a Univates, a fim de 
compreender de que modo as práticas de gênero atravessam o currículo.

Como parte referencial do projeto de mestrado, estão os estudos do grupo de Pesquisa 
Currículo, Espaço e Movimento (CEM/CNPq) da Univates, já sinalizado na introdução. O grupo em 
questão vem, desde 2013, produzindo uma série de estudos referentes ao conceito de currículo e, em 
meio a essas produções, surge a noção de “práticas”.

Inicialmente, o grupo CEM articulava as noções de “escolar” e “não escolar” e “escolarizado” 
e “não escolarizado” como sendo apenas termos que designavam espaços diferenciados. Após um 
determinado tempo, ele passou a perceber que a simples distinção dos espaços não parece ser 
suficiente para definir seus movimentos,

uma vez que carrega consigo a pressuposição de que o escolar, com as normas que o governam, 
não traz consigo as forças necessárias a possíveis transmutações – e, por via inversa, a crença 
de que quaisquer esforços práticos de questionamento aos modelos escolares instituídos 
garantiriam a obtenção de um espaço livre de regulações (COSTA; MUNHOZ, 2014, p.430).

Assim, não bastaria olhar para um espaço não escolar e entender que está livre de regulações 
ou normas que o governam, pois é preciso tensionar essas classificações, percebendo-as de outro 
modo. Dessa forma, o grupo propôs que olhássemos para o campo do currículo, discorrendo sobre 
seus espaços e movimentos, a partir do qual passamos a operar com a seguinte argumentação: 
“O espaço refere-se ao escolar e não escolar; o movimento ao escolarizado e não escolarizado” 
(MUNHOZ, HATTGE, 2015, p.318). Desse modo, ao compreendermos que no campo do currículo, 
espaços e movimentos se intercruzam, novas práticas e experimentações podem ser produzidas 
(MUNHOZ, HATTGE, 2015).

É importante destacar que a noção de prática utilizada pela pesquisa está relacionada ao 
filósofo Michel Foucault. Para Foucault (2006), o domínio das práticas se estende da ordem do 
saber à ordem do poder e, mais tardiamente, inclui também o estudo das relações consigo mesmo. 
Em síntese, podemos dizer que Foucault entende por práticas “a racionalidade ou regularidade 
que organiza o que os homens fazem (sistemas de ação na medida em que estão habitados pelo 
pensamento), que têm um caráter sistemático (saber, poder, ética) e geral (recorrente) e, por isso, 
constituem uma “‘experiência’ ou um ‘pensamento’” (CASTRO, 2009, p. 338). É importante ressaltar 
que essas práticas sempre estão associadas a relações de poder e, nesse sentido, “há apenas práticas, 
ou positividades, constitutivas do saber: práticas discursivas de enunciados, práticas não-discursivas 
de visibilidades” (DELEUZE, 2005, p. 61).

Com base nesse conceito de prática, o CEM investiga práticas educativas e artísticas como 
práticas curriculares e, em meio a essa relação com o grupo, justifica-se a noção de “práticas 
de gênero”, mote deste trabalho, que está associada à ideia de práticas curriculares, educativas e 
artísticas. Pensar “práticas de gênero” também indica o domínio pelo qual se analisará e construirá o 
arquivo de gênero da Instituição de Ensino Superior.

Ao passo que o CEM opera com os estudos de Michel Foucault, também busca se aproximar 
de outros autores pós-nietzschianos, tal como Gilles Deleuze. Além disso, autores das teorizações 
curriculares pós-estruturalistas e da Filosofia da Diferença, como Sandra Corazza e Tomaz Tadeu, 
também são utilizados como aporte teórico. Tais autores buscaram fazer dos lugares normativos do 
currículo outros currículos e procuraram perceber de que modo “[...] a organização dos saberes, das 
práticas, da vida, pode entrar em um movimento contínuo de desprendimento de valores, medidas e 
propriedades” (COSTA, MUNHOZ, 2014, p.431). É por essa trilha que a investigação aqui descrita se 
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aproxima da noção de arquivo de Michel Foucault (2009), com vistas a arquivar as práticas de gênero 
da referida Instituição de Ensino Superior. Buscar-se-á um movimento de desatamento de valores, 
medidas e propriedades, que produzem um currículo de gênero estanque e fechado em si. 

3. O conceito de gênero, feminismos e performatividade
Além de pensarmos o currículo, nos debruçamos sobre a construção histórica do conceito de 

gênero no âmbito de uma história geral. Sobre esse conceito podemos encontrar diversas abordagens, 
contudo, como posicionamento teórico, escolhemos pensar junto a Donna Haraway (2004), Adriana 
Piscitelli (2009) e Judith Butler (2017). 

Em 1980, Donna Haraway foi convidada a escrever um verbete para um dicionário marxista 
alemão. O texto precisaria ter cerca de cinco páginas. Contudo, essa tarefa foi impossibilitada pela 
pergunta “o que é o gênero”. Em busca de uma resposta, a pesquisadora extrapolou a reflexão nos 
permitindo uma perspectiva de compreensão sobre o tema. A autora apresentou a complexidade de 
localizar a raiz da palavra e nos mostra como cada língua tem uma relação/história diferente com 
esse termo. A citação abaixo explicita melhor a questão:

Os substantivos “Geschlecht”, “Gender”, “Genre” e “Género” se referem a ideia de espécie, tipo 
e classe. “Gênero’ em inglês tem sido usado nesse sentido “genérico”, continuadamente, pelo 
menos desde o século quatorze. Em francês, alemão, espanhol e inglês, “gênero” refere-se 
a categorias gramaticais e literárias. As palavras modernas em inglês e alemão, “Gender” e 
“Geschlecht”, referem diretamente conceitos de sexo, sexualidade, diferença sexual, geração, 
engendramento e assim por diante, ao passo que em francês e em espanhol elas não parecem 
ter esses sentidos tão prontamente. Palavras próximas a “gênero” implicam em conceitos de 
parentesco, raça, taxonomia biológica, linguagem e nacionalidade. O substantivo “Geschlecht” 
tem o sentido de sexo, linhagem, raça e família, ao passo que a forma adjetivada “Geschlechtlich” 
significa, na tradução inglesa, sexual e marcado pelo gênero (HARAWAY, 2004, p. 209).

Essa busca por identificar a raiz do vocábulo permitiu refletir sobre a complexidade que 
ela evoca. Ao falar da palavra gênero, há que se pensar como a conceituamos, qual a definição que 
lhe é dada para, a partir daí, conseguirmos usá-la como uma categoria analítica. Quando falamos 
de gênero, falamos também de sexo? Sexualidade? Identidade? Categoria gramatical e literária? 
Taxonomia biológica? Linguagem? Afinal, a que nos referimos quando o gênero é debatido?

Ainda em uma perspectiva etimológica, Donna Haraway utilizou o Oxford English Dictionary 
e verificou que “A raiz da palavra em inglês, francês e espanhol é o verbo latino generare, gerar, e a 
alteração latina gener-, raça ou tipo” (apud HARAWAY, 2004, p.209). Já para o português, gênero vem 
do termo latino “genus, e significa ‘nascimento’, ‘família’, ‘tipo’. Em sua origem grega, genos e geneã 
fazem alusão ao sexo, embora só tenha sido associado ao sexo biológico do indivíduo, enquanto 
sinônimo, por volta do século XV” (VELHO, 2011, p.3). É possível observar que, antes de gênero ser 
compreendido como um conceito e uma categoria analítica, era somente uma palavra associada 
diretamente à noção de sexo.

Mas podemos afirmar que gênero é um conceito? O conceito, para Deleuze & Guattari (1992), 
é uma criação própria da filosofia. É criação e multiplicidade e é somente por meio do criar conceitos 
que o pensamento pode acontecer. “Não há conceito simples. Todo conceito tem componentes, e se 
define por eles. Tem, portanto, uma cifra. É uma multiplicidade” (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p.23). 
Em outras palavras, para pensar gênero é preciso conceituá-lo. Mas para que se possa conceituar 
gênero, de modo a movimentar o pensamento, é preciso antes olhar para as definições que já existem, 
o que já foi produzido até o presente momento.

De forma genérica, a noção de gênero está associada aos movimentos feministas que, em uma 
perspectiva ocidental, estão divididos em três grandes ondas. A primeira onda está relacionada à 
conquista de direitos civis básicos, a segunda ao questionamento de implicações sociais e a terceira 
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ao ato de apontar para um sistema de diferenças (PISCITELLI, 2009). Podemos observar que, 
enquanto a primeira onda feminista reivindicava direitos civis para as mulheres, ao longo do século 
XIX, movimentos científicos e sociais se ocupavam das questões da sexualidade, das práticas sexuais 
e com o sexo das pessoas, por meio das mais variadas áreas de conhecimentos.

As ciências por muito tempo fizeram falar sobre esses assuntos, incitavam que se falasse sobre 
eles, como bem nos mostra Michel Foucault (1999) em sua obra “A história da sexualidade I”. Esse 
movimento, que associa sexo a uma visão biológica de gênero, produziu uma “Polícia do sexo: isto é, 
a necessidade de regular o sexo por meio de discursos úteis e públicos e não pelo rigor da proibição” 
(FOUCAULT, 1999, p.28). Podemos dizer que, nesse momento histórico do século XIX, temos uma 
primeira relação de pesquisas à gênero e sexualidade associados à educação, mais propriamente 
com a escola.

“O espaço da sala, a forma das mesas, o arranjo dos pátios de recreio, a distribuição dos 
dormitórios (com ou sem separações, com ou sem cortina), os regulamentos elaborados para a 
vigilância do recolhimento do sono, tudo fala da maneira mais prolixa da sexualidade das crianças” 
(FOUCAULT, 1999, p.30). A escola passou a ser um espaço privilegiado para fazer falar por meio das 
práticas cotidianas. Ainda, vale ressaltar que o conceito de gênero, nesse momento, ainda não era 
definido, ou seja, não existia.

A segunda onda feminista, a partir da obra de Simone de Beauvoir, O segundo Sexo, publicada 
em 1949, impulsionou debates que permitiram pensar a noção de gênero de uma maneira não mais 
tão biológica. O movimento feminista, nesse momento, problematizava que o gênero tem muito 
mais de cultura e sociedade do que biologia e essência. Marca-se aqui a conhecida passagem “Não se 
nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que 
a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto 
intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam de feminino” (BEAUVOIR, 2016, p.11). Com 
essa obra, a concepção do ser mulher passou a ser compreendida no seu sentido social e cultural. 
Além disso, o feminismo passou a ver a mulher como um sujeito do movimento feminista. Judith 
Butler aponta que:

a presunção política de ter de haver uma base universal para o feminismo, a ser encontrada 
numa identidade supostamente existente em diferentes culturas, acompanha frequentemente 
a ideia de que a opressão das mulheres possui uma forma singular, discernível na estrutura 
universal ou hegemônica da dominação patriarcal ou masculina (2017, p.21).

A mulher, como sinônimo de gênero, começou, então, a ser considerada um sujeito universal. 
Ao mesmo tempo em que essa universalidade da categoria mulher propulsionou uma série de 
debates no campo feminista e na própria produção científica, uma série de outros novos problemas 
foram gerados. Por exemplo, junto dessa categoria analítica universal da mulher, Beauvoir (2016) 
levou para os debates o conceito de patriarcado. Esse conceito, utilizado de forma universalista, 
consiste em afirmar que existe “[...] um sistema social no qual a diferença sexual serve como base da 
opressão e da subordinação da mulher pelo homem” (PISCITELLI, 2009, p.132). Contudo, essa noção 
foi criticada no próprio feminismo, pois seus efeitos geraram um movimento de colonizar culturas 
não ocidentais, “[...] instrumentalizando-as para confirmar noções marcadamente ocidentais de 
opressão, e também por tender a construir um “Terceiro Mundo” ou mesmo um “Oriente” em que 
a opressão de gênero é sutilmente explicada como sintomática de um barbarismo intrínseco e não 
ocidental” (BUTLER, 2017, p.22).

É interessante observar que no mesmo período em que Beauvoir publicou seu livro, mais 
precisamente durante a década de 1950, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles (UCLA), foi 
constituído um Projeto de Pesquisa sobre Identidade de Gênero, no Centro Médico para o Estudo de 
Intersexuais e Transexuais (HARAWAY, 2004, p. 216). O psicanalista Robert Stoller, pesquisador nesse 
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projeto, apresentou no Congresso Internacional de Psicanálise, em 1963, em Estocolmo, a noção de 
identidade de gênero. A partir desse momento, passou-se a falar de um sistema sexo/gênero que:

levada a seu limite lógico, a distinção sexo/gênero sugere uma descontinuidade radical 
entre corpos sexuados e gêneros culturalmente construídos. Supondo por um momento 
a estabilidade do sexo binário, não decorre daí que a construção de “homens” se aplique 
exclusivamente a corpos masculinos, ou que o termo “mulheres” interprete somente corpos 
femininos (BUTLER, 2017, p.27).

Essa perspectiva de pesquisa de Stoller passou a diferenciar sexo de gênero, associando um à 
biologia e o outro à cultura, respectivamente. O sexo, como um elemento biológico, foi caracterizado 
por hormônios, genes, sistema nervoso, morfologia; enquanto que gênero, como elemento da cultura, 
envolve questões psicológicas e sociológicas (HARAWAY, 2004, p.216).

Podemos dizer que ‘gênero’ começou, nesse momento, a ser compreendido como um produto 
cultural, ou seja, ser mulher e ser homem tornam-se identidades, marcadas de acordo com a cultura e 
a sociedade nas quais as pessoas estão inseridas e não de acordo com o seu sexo biológico. É preciso 
destacar que críticas reativas logo surgiram, estando apegadas à noção biológica do corpo feminino. 
Esses acontecimentos nos permitem perceber como a conceituação de gênero, identidade de gênero, 
ou mesmo a noção de mulher começaram a servir como categorias analíticas para as ciências. No 
que tange ao recorte do sexo, os termos transexualidade4 e intersexualidade5 também passaram a 
configurar categorias analíticas e campos de investigação científica.

O feminismo se apropriou dessas noções de diversas maneiras e produziu seus movimentos 
também com essas definições científicas ao longo dos anos 60 e 70. Parte dessa produção focou em 
apresentar análises sociais que nos deram indicativos sobre a violência contra a mulher e elementos 
para teorizar a própria noção de feminismo (PISCITELLI, 2009). Cabe aqui ressaltar que a segunda 
onda feminista, assim como a primeira, sofreu críticas muito importantes do movimento feminista 
de mulheres negras, principalmente no período da década de 1980. “Sublinhando as diferenças 
entre mulheres, elas exigiram que gênero fosse pensado como parte de sistemas de diferenças, de 
acordo com os quais as distinções entre feminilidade e masculinidade se entrelaçam com distinções 
raciais, de nacionalidade, sexualidade, classe social, idade” (PISCITELLI, 2009, p.133). É importante 
ainda mencionar que é o movimento feminista das mulheres negras que introduziu a noção de 
interseccionalidade para o campo analítico dos estudos de gênero (DAVIS, 2016).

Portanto, com a segunda onda feminista, temos uma conceituação de gênero, de modo que o 
termo se torna uma categoria analítica. Contudo, os debates feministas não são tranquilos. A partir da 
segunda onda surge uma multiplicidade de abordagens e compreensões do que podem ser as palavras 
gênero, sexo e feminismo e, com a produção de conhecimento e movimentos sociais da década de 
1990 e 2000, podemos observar o surgimento de uma terceira onda feminista, de uma “Nova Política 
do Gênero” (PISCITELLI, 2009, p.143). A terceira onda feminista nos ajuda a compreender que as 
categorias de gênero mulher e homem não dão conta da multiplicidade de pessoas e das expressões 
de gênero que passaram a ter visibilidade no mundo globalizado.

Uma obra que marca a terceira onda e que também se torna alvo de críticas, baseadas no 
determinismo biológico, é o livro da filósofa Judith Butler, Problemas de gênero: feminismo e subversão 
da identidade, publicado em 1990. Uma das características da obra de Butler é que tanto gênero 
quanto o sexo são culturais. Em outras palavras, só buscamos identificar o sexo nas pessoas porque 

4 Transexuais sentem que seu corpo não está adequado à forma como pensam e se sentem, e querem corrigir isso 
adequando seu corpo ao seu estado psíquico. Isso pode se dar de várias formas, desde tratamentos hormonais até 
procedimentos cirúrgicos (JESUS, 2012, p.9).

5 A intersexualidade se refere a um conjunto amplo de variações dos corpos tidos como masculinos e femininos, que 
engloba, conforme a denominação médica, hermafroditas verdadeiros e pseudo-hermafroditas (JESUS, 2012, p.14).
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culturalmente entendemos que existe um gênero atribuído a partir do sexo. Para Butler (2017), o sexo 
não é o elemento definidor das feminilidades e das masculinidades, mas sim o gênero que determina 
a existência de um corpo sexuado: macho, fêmea, intersexo. Em outras palavras, nós procuramos nos 
corpos das pessoas um sexo porque entendemos que é preciso atribuir a ele um gênero.

Uma outra reflexão proporcionada pela obra de Butler (2017) é a necessidade de compreender 
que a categoria gênero precisa ser compreendida de uma forma mais ampla, ou seja, que abordar 
‘gênero’ não é sinônimo de ‘mulher’. Nessa direção, a identidade de gênero homem também pode 
ser compreendida numa perspectiva de gênero, uma vez que as relações de sexismo (machismo, 
homofobia, patriarcado) também oprimem os homens (WELZER-LANG, 2004). Assim, se há uma 
discriminação de gênero, não são apenas as mulheres que sofrem algum tipo de violência associado 
a isso, mas também homossexuais, transexuais, travestis (BUTLER, 2017).

Podemos perceber que, diferente da segunda onda que compreendia gênero como sinônimo 
de mulher, a terceira onda passa a entender uma gama de expressões que podem estar associadas 
à masculinidades e feminilidades, mas também a expressões que buscam quebrar com a noção 
binária da visão sexuada de feminino e masculino. Com efeito, entender a noção de gênero como um 
conceito, nos incita a problematizar o modo como compreendemos esse termo ao olharmos para 
nós mesmos. No âmbito acadêmico, conceituar gênero demarca a perspectiva pela qual trabalhamos, 
ou seja, enquanto categoria analítica, nos permite desenvolver uma série de produções científicas, 
pensar sobre elementos da ordem da educação, da saúde, da segurança pública etc.

Assim, se compreendermos que gênero é sinônimo de sexo, estaremos preocupados com 
questões associadas apenas às questões fisiológicas, biológicas. Se concebemos gênero como 
sinônimo de mulher e identidade, estaremos desenvolvendo políticas voltadas para mulheres 
ou expressões binárias de gênero. Contudo, se o nosso entendimento for de que gênero e sexo só 
existem em um domínio da cultura, perceberemos que não só mulheres cisgênero ou pessoas com 
identidades binárias são sujeitos de políticas públicas, com visibilidade e oportunidade na sociedade, 
mas que existe uma multiplicidade de gêneros e corpos que expressam gêneros.

Para compreender as práticas de gênero da Univates, utilizamos a obra de Judith Butler 
(2017) como base referencial. Para ela, “os gêneros não podem ser verdadeiros nem falsos, reais ou 
aparentes, originais nem derivados. Como portadores críveis desses atributos, contudo, eles também 
podem se tornar completa e radicalmente incríveis” (BUTLER, 2017, p.244). Butler sistematiza o 
debate feminista em termos epistemológicos e perpassa a discussão sobre o sujeito do sexo/gênero/
desejo, de modo a apontar problemáticas na ordem da psicanálise e das produções que pensavam a 
matriz heterossexual, sinalizando uma outra maneira de compreender o gênero e a forma como ele 
se inscreve nos corpos.

Nesse sentido, Butler (2017) nos ajuda a problematizar que, diferentemente do que afirmam 
as perspectivas cristãs e cartesianas, que veem o corpo como uma ‘matéria inerte’ (BUTLER, 
2017, p.223), ou a perspectiva foucaultiana, que compreende o corpo como uma impressão da 
história (FOUCAULT, 2013), o corpo “não é um ‘ser’, mas uma fronteira variável, uma superfície cuja 
permeabilidade é politicamente regulada, uma prática significante dentro de um campo cultural de 
hierarquia do gênero e da heterossexualidade compulsória” (BUTLER, 2017, p.240). Ou seja, o corpo 
sofre inscrições, o que faz com que suas formas variem de acordo com os atos políticos, culturais, 
históricos que o condicionam e que limitam suas possibilidades de ser.

Com efeito, gênero, para a autora, é uma espécie de estilo corporal que se expressa em ato, nas 
práticas que o corpo executa (BUTLER, 2017, p.240). Esses atos, práticas de gênero, são intencionais 
e, portanto, performativos (discursivos e não discursivos), os quais sugerem “[...] uma construção 
dramática e contingente de sentido” (BUTLER, 2017, p.240). Além de performativo, o gênero 
é também uma norma “[...] que nunca pode ser completamente internalizada” (BUTLER, 2017, 
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p.243). Para se compreender melhor essa concepção, é possível pensar com a noção de prática que 
apontamos no seção anterior. Para existir um corpo marcado pelo gênero é preciso que exista um ato 
de gênero, uma prática que o expresse, uma prática que o faça existir corporal ou discursivamente.

4. Arquivo das práticas de gênero
Como procedimento de trabalho, tomamos a noção de arquivo de Michel Foucault, a fim de 

problematizar as práticas de gênero da/na Univates. Diferente da perspectiva que tomamos aqui, 
o arquivo comumente “[...] é compreendido como um local de armazenamento de documentos – 
fotografias, cartas, registros oficiais; seu objetivo é conservar uma memória passada que pode, no 
presente, ser acessada pelos humanos” (OLEGÁRIO, 2018, p.47). Essa compreensão recorrente do 
arquivo pode ser associada à etimologia da palavra, pois surge do termo grego arkheîon que tem 
sentido de “[...] uma casa, um domicílio, um endereço, a residência dos magistrados superiores, os 
arcontes, aqueles que comandavam” (DERRIDA, 2001, p.13). Esses magistrados, responsáveis por 
guardar os arquivos oficiais do Estado eram também responsáveis por interpretar os documentos 
(DERRIDA, 2001, p.13).

É interessante apontar que Arkheîon deriva da palavra arkhê que

[...] designa ao mesmo tempo o começo e o comando. Este nome coordena aparentemente 
dois princípios em um: o princípio da natureza ou da história, ali onde as coisas começam - 
princípio físico, histórico ou ontológico -, mas também o princípio da lei ali onde os homens e 
os deuses comandam, ali onde se exerce a autoridade, a ordem social, nesse lugar a partir do 
qual a ordem é dada - princípio nomológico (DERRIDA, 2001, p.12).

Contudo, se o arquivo é o ato de armazenar documentos, também é o modo de mobilizar 
tais documentos, pois ao acessá-los, colocamo-los em movimento, atualizando-os. É possível 
compreender, com Michel Foucault, o arquivo como “[...] a lei do que pode ser dito, o sistema que 
rege o surgimento dos enunciados como acontecimentos singulares” (FOUCAULT, 2009, p.147). Tal 
autor nos permite considerar que o arquivo, em figuras distintas, pode compor múltiplas relações 
em regularidades específicas (FOUCAULT, 2009).

Assim, pode-se interpretar o arquivo como um ponto inicial que comanda a investigação, 
tomando-o como um método. O arquivo enquanto método é a lei do que pode ser dito: 

[...] não se trata de reencontrar o que poderia tornar legítima uma assertiva, mas isolar as 
condições de emergência dos enunciados, a lei de sua coexistência com outros, a forma 
específica de seu modo de ser, os princípios segundo os quais subsistem, se transformam e 
desaparecem (FOUCAULT, 2009, p.144). 

Esse movimento de isolar as condições de emergência faz com que os discursos sejam 
compreendidos enquanto práticas com “sistemas que instauram os enunciados como acontecimentos 
(tendo suas condições e seu domínio de aparecimento) e coisas (compreendendo sua possibilidade e 
seu campo de utilização)” (FOUCAULT, 2009, p.146).

[...] de um lado, o arquivamento de uma produção discursiva relativamente vasta que, ao longo 
de séries, possibilita a reconstituição de racionalidades responsáveis por definir os regimes 
de dizibilidade de um momento e de um espaço dados; de outro, a arquivização oportuniza 
o encontro não somente com os papéis inertes da história, mas com potências ativas, na 
qualidade de pontos de inflexão que mobilizam e produzem ressonâncias, dada sua capacidade 
de produzirem desvio (AQUINO; VAL, 2018, p. 50).

Como continuidade das ações já iniciadas, o presente projeto pretende, para o ano de 2019, 
seguir na perspectiva do trabalho arquivístico por meio de uma “[...] operação recriadora da realidade 
documentada” (AQUINO; VAL, 2018, p.45). Com um recorte temporal marcado pela emergência da 
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Política de respeito às individualidades em diferentes dimensões (UNIVATES, 2016), objetiva-se 
instaurar “[...] um movimento de apropriação e reativação incessante de determinados enunciados” 
(AQUINO; VAL, 2018, p.46). Tomar-se-á o arquivo das práticas de gênero da Instituição de Ensino 
Superior como um currículo que pode ser recomposto infinitamente (AQUINO; VAL, 2018).

5. Arquivo das práticas de gênero na/da Univates
O movimento de composição conceitual deste trabalho, feita ao longo de 2018, permitiu 

compreender como podemos pensar um arquivo das práticas curriculares de gênero da Universidade 
do Vale do Taquari - Univates. Diante disso, busca-se, na continuidade da investigação, operar com as 
práticas de gênero do currículo, arquivando-as de maneira a “[...] abarcar tanto fontes ditas menores 
quanto aquelas consideradas mais canônicas” (AQUINO; VAL, 2018, p.49).

Para o procedimento que encontra-se em andamento considerou-se que podem ser arquivadas 
tanto documentos curriculares oficiais (como a Resolução 146/Reitoria/Univates e os planos dos 
cursos da instituição), os movimentos produzidos pelos estudantes (TCCs, oficinas, palestras, 
manifestações artísticas e políticas), as produções dos pesquisadores (artigos científicos, resumos de 
eventos, livros) e a infraestrutura da Instituição (banheiro denominado “sem gênero” nos prédios com 
maior movimentação). Acredita-se que o arquivamento de tais documentos poderá dar visibilidade a 
essas práticas curriculares de gênero que estão sendo realizadas na referida instituição, assim como 
problematizar como essas se repetem, como se modificam, como se transformam.
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RAÇA E PERFORMATIVIDADE: RELAÇÕES POSSÍVEIS

Rita de Cassia Quadros da Rosa1

Camila Francisca da Rosa2

Carlos Augusto Ferreira Koop3

Marisa Fernanda da Silva Bueno4

Resumo: O presente trabalho objetiva problematizar a raça como um processo performativo, que atua na 
produção de sujeitos racializados a partir de discursos hegemônicos. Tomaremos como eixo de análise o 
contexto de racialização que emerge no Brasil com a constituição do Movimento Negro Unificado (MNU) 
em 1978, em que há uma construção normativa do que é ser negro a partir da adoção de uma identidade 
africana. Ou seja, o discurso de vínculo com a África gera uma série de enunciados em torno da construção da 
identidade negra que repercutem, não só pela via estatal, em políticas públicas e na reformulação de narrativas 
históricas, mas também culturalmente, com implicações sobre novas concepções estéticas e corporais, sobre 
a musicalidade e sobre a recolocação de novos espaços públicos. O conceito de performatividade, utilizado 
inicialmente por John Langshaw Austin (1962), com o objetivo de demonstrar o efeito produtivo da linguagem, 
foi ampliado por Judith Butler (1993), para explicar a forma como o gênero se materializa. De acordo com a 
autora, a reiteração de atos corporais reconhecidos em nossa cultura como femininos ou masculinos atua nos 
regimes de percepção produzindo a noção binária de gênero e atribuindo a esta categoria um caráter natural. 
Partindo dessa premissa, consideramos que a raça pode ser pensada também como categoria performativa, 
uma vez que consiste na significação de um conjunto de atos e atributos inscritos nos corpos dos sujeitos, 
os quais conferem à ideia de raça um caráter natural. O discurso da negritude, adotado pelo MNU (1978), 
tornou-se o balizador das condutas raciais ao buscar estabelecer um padrão comum de conduta reconhecível 
como racializada. Desta forma, dialogando com os estudos foucaultianos, pensamos na potência que o conceito 
de performatividade pode oferecer enquanto ferramenta de análise dos estudos étnico-raciais. A análise dos 
elementos normativos que constituem os sujeitos como negros no Brasil passam a se fundamentar em uma 
ideia prescritiva de negritude. Se em momentos anteriores não se poderia elencar com clareza os elementos 
constituintes de uma “identidade negra”, a partir da circulação destes discursos esta afirmação se tornou 
possível. Assim, uma vez estabelecida a “identidade racial negra” como norma, a reiteração de atos raciais na 
perspectiva da performatividade constitui o meio pelo qual essa identidade se materializa, ou seja, em práticas 
cujos sujeitos negros passam a ser reconhecidos e a se reconhecerem. 

Palavras-chave: Raça. Performatividade. Negritude.

1. Introdução
Este artigo se constrói na possibilidade de somar o conceito de performatividade, muito 

utilizado nos estudos de gênero, como um eixo analítico para os estudos étnico-raciais. Mais 
especificamente, tomaremos este espaço de escrita para pensar a raça como performativa e como 
foram construídas práticas normativas identitárias em torno da negritude, principalmente a partir 
do final da década de 1970, com a criação do Movimento Negro Unificado (MNU), e que, tão logo, são 
constituidoras de novos sujeitos negros no contemporâneo.

Para tal, organizamos o texto em dois momentos. O primeiro, no sentido de pesquisar 
historicamente o processo de emergência de um discurso racializado sobre a população negra 
brasileira, que será a condição de possibilidade para as práticas performativas de negritude nas 
últimas décadas. Em um segundo momento, trataremos de pontuar as contribuições dos estudos de 

1 Universidade de Santa Cruz do Sul – Bolsista PROSUC - Capes.
2 Universidade de Santa Cruz do Sul – Bolsista PROSUC - Capes.
3 Universidade de Santa Cruz do Sul.
4 Universidade de Santa Cruz do Sul – Bolsista PROSUC - Capes.
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performatividade no campo racial e de produção de subjetivação de sujeitos negros, estabelecendo 
relações possíveis.

2. “É o mundo negro”: A construção de uma nova narrativa da negritude
Durante o período de ditadura militar no Brasil (1964-1985), o discurso da democracia racial5 

foi usado como propaganda e bandeira nacional de forma impositiva, sem qualquer possibilidade, no 
âmbito público, de argumentação contrária. O discurso da democracia racial era de que a sociedade 
brasileira estava inserida num quadro de igualdade e respeito. Com o retorno dos movimentos 
sociais ao cenário político no final da década de 1970 – tendo em vista o grande momento anterior 
de repressão (SANTOS, 2014, p. 83) – o discurso da democracia racial começou a ser fortemente 
combatido pelo movimento negro. 

No ano de 1978, o movimento em prol dos direitos dos negros se consolidou com a fundação 
do Movimento Negro Unificado (MNU), o que significou uma rearticulação no Brasil das pautas e 
da organização das lutas antirracismo e “um marco na história do protesto negro do País, porque, 
entre outros motivos, desenvolveu-se a proposta de unificar a luta de todos os grupos e organizações 
antirracistas na escala nacional” (DOMINGUES, 2007, p. 114). O momento político foi favorável à 
organização do MNU, já que a sociedade civil começava a questionar o regime de restrição de direitos 
imposto pelos militares (SANTOS, 2014, p. 84). Internacionalmente, nos Estados Unidos nos anos 
1960, após muitas lutas e articulações políticas, o movimento pelos direitos civis conseguiu impor 
a igualdade formal de direitos e o fim do regime de segregação racial e marcador de diferenças 
chamado de Jim Crow6. 

A fundação do MNU representa um marco na luta pelos direitos dos negros no Brasil. A 
partir desse momento, a postura da negritude é resgatada e passa a ser um norte para o ativismo 
negro brasileiro. Outro importante momento do período é a publicação do livro O genocídio do 
negro brasileiro, de autoria de Abdias Nascimento – que estava exilado nos Estados Unidos desde 
1968. A obra denuncia o massacre dos negros no Brasil, o racismo e a demarcação dos negros na 
organização social brasileira. O autor explica que para aqueles que se submetem ao branqueamento 
(moral e cultural) é permitida a ascensão social – com o status concedido aos brancos. A luta de 
Abdias Nascimento foi pela ressignificação da cultura negra a partir do resgate do orgulho de ser 
negro e ser de origem africana. Critica o branqueamento da população, tanto no sentido de estímulo 
à miscigenação quanto à abertura das fronteiras para imigrantes europeus brancos (NASCIMENTO, 
2017). Outro fator importante que aparece no livro Genocídio do negro brasileiro (1978) é o 
embranquecimento cultural como uma técnica de genocídio, como aconteceu com a perseguição às 
religiões de matriz africana, como o candomblé, a macumba, o batuque e a umbanda. 

Constituindo a fonte e a principal trincheira da resistência cultural do africano, bem como o 
ventre gerador da arte afro-brasileira, o candomblé teve de procurar refúgio em lugares ocultos, 
de difícil acesso, a fim de suavizar sua longa história de sofrimentos às mãos da polícia. Seus 
terreiros (templos) localizados no interior das matas ou disfarçados nas encostas dos morros 
distantes, nas frequentes invasões da polícia, viam confiscados esculturas rituais, objetos 
do culto, vestimentas litúrgicas, assim como eram encarcerados sacerdotes, sacerdotisas e 
praticantes do culto. (NASCIMENTO, 2017, p. 125-126) 

5 Abdias Nascimento (2017, p. 48) menciona a democracia racial como uma suposta “relação concreta e dinâmica 
da sociedade brasileira: que pretos e brancos convivem harmoniosamente, desfrutando iguais oportunidades de 
existência, sem nenhuma interferência”.

6 Jim Crow Laws era a forma como se chamava (informalmente) o regime segregacionista e demarcador de diferenças 
raciais nos Estados Unidos. O Movimento dos Direitos Civis derrubou o Jim Crow (a segregação institucional) somente 
em 1965.
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No Brasil, o movimento da negritude foi introduzido por Abdias do Nascimento, sobretudo 
no Teatro Experimental Negro (TEN – 1944). No entanto, o conceito de “negritude” surgiu em Paris, 
com estudantes negros vindos de países colonizados, das Antilhas e da África, que publicaram uma 
revista, Légitime Défense (Legítima Defesa), em que denunciaram o colonialismo e a opressão do 
povo negro (DOMINGUES, 2005, p. 3). A palavra “negritude” foi constituída como uma forma de 
revolta dos estudantes, em especial de Aimé Césaire, que quis dar uma ideia de força à palavra négre, 
cujo sentido era negativo e trazer uma conotação de orgulho (DOMINGUES, 2005, p. 5). Zilá Bernd 
explica que “a ideia foi justamente assumir a denominação negativamente conotada para reverter-
lhe o sentido, permitindo, assim, que, a partir de então, as comunidades negras passassem a ostentá-
lo com orgulho e não mais com vergonha ou revolta” (BERND, 1988, p. 17). No Brasil, o movimento 
da negritude significou um momento importante na luta do movimento negro “pela afirmação (ou 
orgulho) racial” (DOMINGUES, 2005, p. 14). Os jovens brasileiros, inspirados nas revoluções africanas 
em prol da descolonização dos países da África, na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e na 
popularidade do soul e do funk produziram movimentos estéticos de atuação política e consciência 
racial (ALBERTO, 2017, p. 382). 

Inseridos nesse contexto, surgiram na Bahia os grupos carnavalescos “afros” com o intuito 
de marcar politicamente o espaço da identidade negra. Nesse sentido, em 1974, foi fundado em 
Salvador o bloco afro Ilê Aiyê, formado apenas por integrantes negros, cuja repercussão na luta do 
movimento negro tem um significado muito importante, pois refletia os movimentos internacionais 
e reivindicava o espaço público numa cidade de maioria negra (SANTOS, 2014, p. 88). Em 1975, no 
carnaval de Salvador, a música cantada pelos integrantes do bloco foi:

Que Bloco é esse (bis)
Eu quero saber

É o mundo negro
Que viemos cantar para você

Branco se você soubesse
O valor que o negro tem

Tu tomava banho de piche
Pra ficar negro também

Não lhe ensino minha malandragem
Nem tão pouco minha filosofia

Que dá luz a cego
É bengala branca de Santa Luzia

Que bloco é esse (bis)
Eu quero saber

É o mundo negro
Que viemos cantar para você

Somos crioulos doidos (refrão)
Somos bem legal

Temos cabelo duro
Somos Black Power7

O Bloco Ilê Aiyê, que iniciou somente com cem integrantes (ALBERTO, 2017, p. 384), teve um 
papel político importante na história do ativismo negro brasileiro, contribuindo para a construção 
de uma subjetividade de orgulho e de pertença racial.

7 Disponível em http://www.ileaiyeoficial.com. Acesso em 27/03/2019.
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Nos anos 1980, o MNU se consolidou como uma entidade forte e com atuação em vários 
Estados brasileiros. Em 1982, ocorreu o III Congresso Nacional, com a organização do primeiro 
Programa de Ação com intenção de direcionar a atuação dos integrantes do movimento e de elencar 
propostas para serem executadas. Uma das pautas era a inserção de negros e pardos na educação 
formal, já que eram marginalizados, sobretudo da educação superior (SANTOS, 2014, p. 98).

Dentre as reivindicações estabelecidas no Programa de Ação de 1982 do MNU estavam: 

(...) desmistificação da democracia racial brasileira; organização política da população negra; 
transformação do Movimento Negro em movimento de massas; formação de um amplo leque 
de alianças na luta contra o racismo e a exploração do trabalhador; organização para enfrentar 
a violência policial; organização nos sindicatos e partidos políticos; luta pela introdução da 
História da África e do Negro no Brasil nos currículos escolares, bem como a busca pelo apoio 
internacional contra o racismo no País. (DOMINGUES, 2007, p. 114)

De modo geral, o Movimento Negro propõe uma ressignificação tanto da identidade nacional 
como dos processos identitários, efeito da “atuação da militância e de acadêmicos e intelectuais 
ligados ao Movimento Negro, como Abdias do Nascimento” (TRAPP & SILVA, 2010 p.92). Outro 
importante marco foi o centenário da abolição da escravatura, que significou uma oportunidade 
para o movimento negro atuar, inclusive com a participação na organização de propostas para a 
Constituição de 1988 na Convenção Nacional do Negro pela Constituinte, em 1986 (SANTOS, 2014, 
p. 108). Conforme consta no documento o direito à igualdade aparece como uma das exigências, tal 
como ocorreu na luta pelos direitos civis na sociedade norte-americana: 

1 – que o parágrafo 1, do Artigo 153 da Constituição Federal passe a ter em sua redação, um 
acréscimo, ficando com o seguinte teor:
‘Todos são iguais perante a Lei, sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso e 
convicções políticas. Será punido pela Lei o preconceito de raça, como crime inafiançável, com 
pena de reclusão e para o referido processo adota-se o rito sumaríssimo’. (BRASIL, 1986)

Vale notar que este conteúdo resultou nos incisos VI e XLII do artigo 5º da atual Constituição 
de 1988: 

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos 
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de 
reclusão, nos termos da lei. (BRASIL, 1988)

A Constituição da República Federativa do Brasil, publicada em 1988, cem anos após a 
abolição da escravatura, simboliza a formalização da luta e das reivindicações do movimento negro 
brasileiro. Em diversos momentos a CF determina que o racismo será enfrentado de forma dura e 
que a pluralidade cultural e religiosa será respeitada, como, por exemplo, no artigo 5º, inciso VI, em 
que o texto garante a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos culto 
religiosos e proibindo a perseguição das práticas culturais e religiosas de matriz africana. 

Após a Constituição de 88, ocorre em 1995 a Marcha Zumbi dos Palmares, em celebração 
aos 300 anos de morte do personagem que se constituiu como símbolo de resistência. Outro marco 
discursivo no caminho de uma reescrita da narrativa nacional ocorrerá durante o discurso do então 
Presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC)8, em 1996, durante o Seminário Multiculturalismo 

8 É importante frisar que FHC é sociólogo e representante da Escola Paulista de Sociologia. 
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e Racismo: o papel da ação afirmativa nos estados democráticos contemporâneos. FHC reconhece 
oficialmente a existência do fenômeno do racismo no Brasil, conforme segue9:

Mas o fato é que, àquela altura, nós nos imaginávamos, aqui, em um paraíso; paraíso porque 
essas diferenças não contariam para nada em termos de discriminação. Bem, de lá para cá 
muita coisa mudou, no sentido de que o Brasil passou a descobrir que nós não tínhamos assim 
tanta propensão à tolerância como gostaríamos de ter. Pelo contrário: existem aqui alguns 
aspectos de intolerância, quase sempre disfarçados pela tradição paternalista do nosso velho 
patriarcalismo e sempre um pouco edulcoradas, adocicadas, porque nós não manifestamos 
as nossas distâncias e as nossas reservas, geralmente, em termos ásperos. Às vezes, sim, mas, 
frequentemente, isso vem de maneira amenizada, com certa tranquilidade, o que, de certa 
forma, é uma hipocrisia (CARDOSO, 1996, p. 46-7).

No mesmo ano, o campo da educação é tomado como um dos principais espaços para dar 
início a uma reescrita das narrativas históricas. Em busca de um currículo comum a nível nacional 
são elaborados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), em especial, uma temática considerada 
transversal intitulada Pluralidade Cultural. Enquanto tema transversal, a proposta dos PCN’s 
deveria atravessar as práticas educacionais nas mais variadas disciplinas, tanto que a construção 
se dá por uma série de saberes autorizados, como o jurídico, o histórico, o geográfico, o sociológico, 
o antropológico, o psicológico e o pedagógico. Os Parâmetros reconhecem que a ideia do não 
preconceito é constitutiva da sociedade e é responsável pela dificuldade histórica de lidar com as 
temáticas de preconceito e discriminação étnico-racial: “O País evitou o tema por muito tempo, 
sendo marcado por mitos que veiculam uma imagem de um Brasil homogêneo, sem diferenças, ou, 
em outra hipótese, promotor de uma suposta democracia racial” (PCN, 2001, p. 22).

Permitam-nos dar um salto para o ano de 200,1 em que há uma forte influência das discussões 
pautadas na Conferência Mundial Contra o Racismo, a Xenofobia e a Intolerância Correlata, que 
ocorreu em Durban – África do Sul, de onde emergiu o compromisso, por parte da esfera pública e de 
movimentos sociais, de produção de ações afirmativas para a promoção da igualdade racial. 

Com efeito, há uma acentuação da pressão política dos movimentos antirracistas, o que 
repercute na organização de políticas públicas, durante o governo do Partido dos Trabalhadores, 
tais como o Estatuto da Igualdade Racial; a Lei 12.711 de 2012, que estabeleceu cotas universitárias 
de cunho social e racial; a Lei 10.639/03, que torna obrigatório o Ensino da História e Cultura Afro-
brasileira na Educação Básica e Superior do país; e, a exemplo dos PCN’s, foram formuladas as 
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s) com orientações específicas para as questões raciais – as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira e Africana.

Há um deslocamento discursivo sobre a democracia racial em relação à marcação da diferença 
e, como efeito, a produção de uma nova narrativa nacional. A ressignificação da história na construção 
da sociedade também repercute em outras práticas de constituição de sujeitos negros.

Seja na estética – o aparente simples ato de assumir o cabelo Black Power –, na musicalidade, 
nas escolhas de referências midiáticas e a exigência da ocupação de outros espaços que não os de 
subalternidade, constituem-se novos ordenamentos sociais do lugar do negro. As aproximações com 
as histórias da diáspora africana e a reconfiguração da história nacional produzem novos discursos 

9 Para Schwarcz uma das especificidades do preconceito no país é justamente o seu caráter não-oficial, que facilita ou 
mesmo camufla atos discriminatórios: “enquanto em outros países adotaram-se estratégias jurídicas que garantiam a 
discriminação dentro da legalidade – seja por meio de políticas oficiais do apartheid, seja estabelecendo cotas étnicas 
–, no Brasil, desde a proclamação da república, a universalidade da lei foi afirmada de maneira taxativa: nenhuma 
cláusula, nenhuma referência explícita a qualquer tipo de diferenciação pautada na raça.” (2012, p. 79), daí nossa 
dificuldade de marcar o racismo e o discurso de FHC ser tão emblemático.
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relacionados à negritude, possibilitando a construção de práticas performativas sobre o sujeito negro 
na contemporaneidade.

3. Performatividade e a materialização das identidades
O conceito de performatividade é central na obra de Judith Butler e está na base, ainda que 

às vezes de forma implícita, de suas preocupações mais recentes em torno da violência de Estado, 
precariedade, vulnerabilidade, ética e relação de alteridade. Para compreender como a autora 
desenvolveu o conceito de performatividade (que originariamente não é seu) e o empregou aos 
estudos de gênero, é necessário que façamos uma breve descrição da trajetória do termo.

No ano de 1962, nos Estados Unidos, foram publicadas as conferências do filósofo inglês 
John Langshaw Austin, as quais marcariam a história da filosofia contemporânea, uma vez que 
confrontavam o binário “verdadeiro-falso” da tradição filosófica. Em sua teoria sobre os atos de fala, 
Austin propôs a existência de enunciados que não são verdadeiros nem falsos, mas performativos 
(performative). Estes enunciados não serviriam para informar ou para descrever, mas para fazer 
algo. Desta forma, não apenas enunciados, mas a linguagem de maneira geral, para Austin, seria 
performativa (PINTO, 2007).

O autor francês Jacques Derrida propôs dois conceitos complementares à teoria dos atos 
de fala de Austin, citacionalidade e iterabilidade. Derrida explicou que a citacionalidade é uma 
característica dos signos:

Todo signo, linguístico ou não-linguístico, falado ou escrito (no sentido corrente desta oposição), 
em pequena ou grande unidade, pode ser citado, colocado entre aspas; por isso pode romper 
com todo o contexto dado, engendrar ao infinito novos contextos, de forma absolutamente 
não-saturável. Isso supõe não que a marca valha fora do contexto mas, ao contrário, que só 
existam contextos sem nenhum centro absoluto de ancoragem. Essa citacionalidade, esta 
duplicação ou duplicidade, esta iterabilidade da marca não é um acidente ou uma anomalia, é 
aquilo (normal/anormal) sem o qual uma marca não poderia mesmo ter funcionamento dito 
“normal”. (DERRIDA, 1991, p. 25)

Além de poderem ser citados, os signos possuem a capacidade de serem reconhecidos, ainda 
que em sua repetição, sejam em alguma medida modificados. A esta característica, Derrida chamou 
de iterabilidade. Segundo o autor, essa iterabilidade

É indispensável ao funcionamento de toda linguagem, escrita ou falada (no sentido corrente), 
e acrescentarei, de toda marca. A iterabilidade supõe uma restância mínima (como uma 
idealização mínima, embora limitada), para que a identidade do mesmo seja repetível e 
identificável em, através e até em vista da alteração. Por que a estrutura da iteração, outro traço 
decisivo, implica ao mesmo tempo identidade e diferença (DERRIDA, 1991, p. 76).

Em “Gender Trouble: feminism and subvertion of identify”, publicado em 1990, Butler 
incorporou estes conceitos derridianos aos estudos que vinha desenvolvendo sobre o performativo, 
para compor sua ideia de “performatividade de gênero”. Com base neste conceito, o ato performativo 
é a forma como o gênero se materializa. Considerando que o conceito de performatividade se mantém 
em desenvolvimento, a autora o retomou com maior profundidade em “Excitable Speech: A Politics 
of the Performative”, publicado em 1997, quando demonstrou como as normas se relacionam com 
a performatividade para produzir os sujeitos e seus corpos (PINTO, 2007) e mais recentemente em 
“Toward a Performative Theory of Assembly” publicado em 2015, quando discutiu sua relação com a 
precariedade.

Nesta perspectiva, os enunciados “criam” aquilo que informam ou tem efeitos sobre aquilo 
que informam. De acordo com Butler (2017), quando nasce um bebê, o médico anuncia se é menino 
ou menina, quando não anuncia, preenche em seu formulário. Em ambos os casos, segundo ela, há 
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algo gráfico neste momento que define o gênero para qualquer um de nós. Este seria um exemplo de 
como as definições sobre nosso gênero, limitado ao binário feminino/masculino, começam por atos 
de fala que costumam vir de alguém cuja legitimidade está pautada pelo saber científico.

A partir da “definição” do gênero por parte de um especialista, todo o ambiente onde o bebê, 
depois a criança, o adolescente e o adulto irá habitar, tratará de garantir que passe o restante da 
vida repetindo os atos corporais de acordo com o gênero definido. É desta maneira que o gênero 
performativo, ou simplesmente o gênero já que ele não existe sem o que o constitui, consiste em atos 
repetidos, paródias, citações sem origem e passiveis de se alterar. Segundo Díaz (2013, p. 447),

Aplicando a citacionalidade ao campo do sexo, Butler conclui que a autoridade das normas do 
sexo provém do fato de que elas são citadas. Por esse mecanismo da citação nos identificamos 
com as normas do sexo transformando-nos em sujeitos corporais sexuados. E haverá de ser 
assim mesmo, citando, que poderá ser factível o deslocamento da lei da heterossexualidade. O 
sujeito está comprometido com o poder ao qual se opõe, dado que são as normas que discute 
as que estão implicadas em sua formação como sujeito. Butler destaca que a ação do sujeito 
é interna e não externa ao poder e que, por isso, a capacidade de ação não pode se conceber 
a partir do ângulo do sujeito voluntarista, livre para escolher incondicionalmente. Porém ele 
tem força para atuar.

E uma vez que estas agências estejam vinculadas a uma não sujeição a normas em cadeias de 
repetição, surgiria a possibilidade de atuação do sujeito. Assim como a citacionalidade, a iterabilidade 
é imprescindível para que compreendamos por qual razão as normas não atuam de maneira 
determinística, elas estão sempre atreladas ao contexto onde as quais são repetidas (BUTLER, 2003; 
2015). Segundo Díaz (2013, p. 453), “[…] a iterabilidade derridiana faz recair o peso da mobilidade 
do significado, de sua estabilização ou desestabilização, no funcionamento interno da linguagem”.

Assim, a performatividade é concebida não como um ato deliberado, mas como uma prática 
reiterativa e referencial mediante a qual o discurso produz os próprios efeitos que nomeia. As normas 
reguladoras da divisão sexual trabalham de forma performativa, constituindo a materialidade 
dos corpos sexuados, produzindo o gênero de acordo com esses princípios (BUTLER, 2002). Ao 
se estudar sobre gênero na perspectiva butleriana, é preciso ter em mente que, sendo o gênero 
produzido discursivamente, é necessário compreendê-lo no conjunto do ato corporal, uma vez que 
o sujeito está integralmente implicado nas regras discursivas que dão possibilidade ao corpo. Se faz 
necessário compreender também, que, para que o sujeito esteja autorizado a se dizer “feminino” ou 
“masculino”, ele precisa responder a determinadas estilizações, atos e citações, enquanto outros lhe 
são interditados (PINTO, 2007).

4. Implicações entre performatividade e raça: uma discussão possível
No que se refere a importância desses estudos sob o ponto de vista da análise social, 

Pinto (2007) sugere que as condições sociais e econômicas seriam o produto das especificidades 
concernentes à materialidade do gênero. Ou seja, de acordo com as normas atuantes na produção 
do gênero, um determinado sujeito se constitui capaz de ocupar, ou não, determinados lugares 
sociais. A constituição do gênero trabalha por meios excludentes, de forma a produzir o humano e 
suas possibilidades sociais, e, em oposição, o inumano. Nos limites da normalização e da exclusão, 
os seres excluídos são aqueles cuja existência é uma impossibilidade. É o caso dos moradores de 
rua, dos transexuais, dos refugiados, e de todo aquele cuja materialidade do gênero, ou do corpo, os 
fazem não serem entendidos como vidas.

De acordo com Vicente (2015), todo corpo é interpelado e acomodado por discursos 
performativos ao nascer e nele passam a “habitar” diversas produções performativas. A autora cita 
exemplos destas produções que se apresentam no corpo: “furar a orelha, prender o cabelo, usar saia 
e vestido, cor-de-rosa, no comportamento: pernas fechadas, brincar de boneca, não falar palavrão, 
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não correr, andar de pernas fechadas, chorar, na arquitetura: quartos separados, cor-de-rosa, usar 
vaso sanitário sentada, vaso e jamais mictório”, todas estas produtoras do gênero (VICENTE, 2015 
p. 101). No que se refere a raça, poderíamos mencionar a maneira de apresentar os cabelos, o 
uso de vestimentas com as denominadas “cores étnicas”, a maneira de vivenciar a religiosidade, a 
musicalidade marcada por instrumentos percussivos e até mesmo uma gestualidade corporal que se 
evidencia ao dançar.

A reflexão que propomos aqui analisa a raça para além da sua concepção social (normalmente 
utilizada): a raça a partir da performatividade é produzida em função de uma série de práticas e 
normas que a regulam, fazendo com que se materialize através dos corpos, agora “racializados”. É 
necessário compreender que os sujeitos são regularmente categorizados através de um determinado 
esquema racial. Em seguida, estes sujeitos devem reiterar as normas associadas com suas designações 
raciais particulares, através de atos corporais como modos de falar, de vestir e de gesticular (EHLERS, 
2012). E, para que estes atos sejam compreendidos, é necessária uma série de percepções refinadas, 
sobretudo as visuais, as quais requerem práticas reiteradas de percepção. É através da reiteração, 
não apenas das normas raciais, mas das práticas perceptivas, que a performatividade de raça ocorre 
(BYRNE, 2000).

A performatividade racial pode, inclusive, ser pensada nos contextos históricos das narrativas 
da identidade nacional que produziram discursos sobre o ser negro em diferentes momentos. Por 
exemplo, a partir dos anos 1930, com a construção da ideia de democracia racial e o estímulo à 
imigração – para construir o branqueamento físico da população –, discursos de desracialização 
circulavam no Brasil, implicados em práticas performativas no âmbito da raça, como a nomeação 
do “homem de cor” ao invés de “negro”, as demonstrações culturais que deixaram de caracterizar a 
população negra para tornarem-se a representação da brasilidade, a religiosidade, as vestimentas 
e o próprio cabelo liso como padrão. Muitas dessas práticas serão tensionadas somente mais tarde, 
com a abertura política do Brasil, a reorganização do movimento negro e a materialização das 
reivindicações dos ativistas negros. 

A performatividade pode ser relacionada à raça justamente num momento de luta do 
movimento negro, quando uma série de processos sociais ressignificam os discursos raciais e criam 
um ambiente de orgulho de pertença racial. É interessante perceber que o conceito de “raça” e a 
constituição dos discursos raciais como marcadores da diferença e de regimes de percepção com 
esquemas identificatórios produzidos sobre determinado grupo de pessoas podem atuar em seu 
prejuízo. De acordo com Byrne (2000), parte daí a noção generalizada no campo dos “estudos 
brancos” – emergentes nos Estados Unidos – de que a brancura produz seu poder através de sua 
invisibilidade. Isto significa que as pessoas brancas são visíveis como indivíduos, mas não marcados 
como um grupo racial, dentro dos discursos normativos (BYRNE, 2000). Entretanto, a partir dos 
discursos da negritude, foi possível ressignificar essa percepção e possibilitar uma virada semântica 
e estética nos padrões raciais.

Na perspectiva de Ehlers, (2012), parte do que deu às categorias raciais naturalizadas e 
binárias sua força e autoridade contínuas, é que elas foram consistentemente reiteradas no discurso 
e foram fundamentadas como práticas materiais dentro de locais institucionais específicos de poder. 
Nas escolas, tribunais e locais de trabalho, os corpos raciais foram comparados, diferenciados, 
classificados e hierarquizados de acordo com esses “padrões raciais”.
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O TRABALHO DO NEGATIVO E O SUICÍDIO EM MARIA CLARA DA 
CUNHA SANTOS

Dra. Tânia Maria Cemin1

“A virtude não se parece apenas com este combatente
cujo único objetivo na luta é manter sua espada imaculada,

mas também empreendeu a luta para preservar as armas;
e não apenas ela não pode fazer uso de suas armas, mas

deve também manter intactas as de seu inimigo e protegê-lo
contra seu próprio ataque, pois todas são nobres partes do

bem pelo qual se pôs em campanha.”
HEGEL,

Phénoménologie de l’espirit, trad. Hippolyte, I, p.317 

O presente ensaio tem como objetivo discutir acerca de algumas obras de Maria Clara da 
Cunha Santos, especificamente, dois contos que abordam a temática do suicídio, à luz da psicanálise, 
abordando o trabalho do negativo relacionado à pulsão de morte, de André Green. Ressalta-se que 
serão discutidos aspectos referentes a questões da constituição psíquica do sujeito (identidade), 
da cultura e de gênero. Em relação a esse último ponto, importante enfatizar que era muito difícil 
ser escritora na época em que Maria Clara viveu, entendendo-se a produção destas escritoras de 
“A Mensageira” como uma quebra de paradigmas vigentes. Barp (2018) discute a questão da 
marginalização da autoria feminina na literatura, focalizando Maria Clara da Cunha Santos e suas 
obras, abordando questões de segregação social. A escritora viveu em uma época, século XIX, em 
que essa realidade de discriminação era notória, tendo êxito em diversas realizações consideradas 
impensáveis para o sujeito feminino. Mas esse aspecto será somente evidenciado como balizador 
deste trabalho, sendo que não é propósito aprofundar uma discussão acerca desta questão do gênero 
feminino em relação à produção literária. 

Metodologicamente, este ensaio ancora-se no delineamento qualitativo, de tipo exploratório e 
interpretativo. A pesquisa qualitativa é especialmente pertinente nas situações em que se evidencia 
a importância de compreender aspectos psicológicos cujos dados não podem ser coletados, e 
inclusive analisados, por outros métodos, devido à complexidade que abrangem (RICHARDSON, 
1999). Quanto ao caráter exploratório, Gil (2008) destaca que este tem como finalidade principal o 
desenvolvimento, o esclarecimento e a modificação de conceitos e ideias, fornecendo uma visão geral 
sobre determinado fato e apresentando uma rigidez menor em seu planejamento. No que se refere à 
pesquisa de caráter interpretativo, Marconi e Lakatos (2003) afirmam que esta deve conter o estudo 
de dados que são fornecidos por pesquisas empíricas, coletados e analisados a partir de viés científico. 
Como fonte de estudo, utilizam-se dois contos, enquanto artefato cultural, que possibilitam ilustrar 
uma discussão de conceitos teóricos psicanalíticos, propiciando analisar e tornar contemporâneas 
implicações de temáticas abordadas muitos anos atrás. Esse material submete-se a uma análise de 
conteúdo de Laville e Dionne (1999), enfatizando que o princípio desse tipo de análise demanda um 
minucioso estudo do conteúdo, das palavras e frases, buscando esclarecer características e atribuir 
significados. 

Segue-se apresentando os contos produzidos por essa escritora e publicados em “A Mensageira” 
(1898-1899): Brilhantes brutos; Lenda; Mártir de amor; Juca da Generosa; Golpe certeiro; Um caso 
verdadeiro; No sertão; Abnegação; Mentira piedosa; Bodas de prata; Saudade incurável; e Apólogo. 

1 Psicologia (docente e pesquisadora). Universidade de Caxias do Sul/UCS.
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Trata-se de uma escritora das mais produtivas na revista “A Mensageira”, sendo conhecida e aplaudida 
pelas próprias colegas de trabalho. 

Maria Clara da Cunha Santos, descrita por Perpetua do Valle, na referida revista, como uma 
mulher de inteligência vastíssima, afeita a todo o gênero de trabalhos, possuidora de acentuada 
habilidade para as belas artes, com uma facilidade enorme de percepção e com a maior soma de 
paciência possível. Também considera sua expansibilidade e singeleza como atributos do seu espírito 
superior, enfatizando que tudo o que escreve tem o encanto indefinível de uma grande simplicidade. 
Qualquer um que se aproxime dela encontra consolo para todas as dores, animação e entusiasmo 
para todas as ideias nobres, indulgência para todas as faltas e o coração mais rico de caridade que 
se pode imaginar. Perpetua continua afirmando que, se existissem pela terra alguns milhares de 
pessoas com a sua incomparável alegria comunicativa e sua imensa bondade, acreditar-se-ia que 
seria possível fazer diminuir de modo espantoso o suicídio, o desespero e o tédio na humanidade. Foi 
casada com o Dr. José Américo dos Santos, um dos brilhantes da engenharia brasileira. 

Para discutir dois contos dessa escritora, utilizar-se-á a abordagem teórica da psicanálise, 
concepção teórica que foi elaborada e desenvolvida inicialmente por Sigmund Freud e que possui 
inúmeros pressupostos. Uma das estruturações teóricas é o conceito de aparelho psíquico, sendo que 
este possui três níveis de organização dos processos psíquicos: estrutural, dinâmica e econômica. 
Na primeira tópica, este aparelho também possui três instâncias: inconsciente, pré-consciente e 
consciente; na segunda tópica, três níveis funcionais: id, ego e superego. Em relação à segunda tópica, 
no id encontram-se as demandas instintivas e sexuais; no ego, a função de integração entre o mundo 
interno e externo; e no superego, a lei, o sistema normativo vinculado à realidade social (LEVISKY, 
1998).

Após um breve panorama da escritora e da abordagem teórica que sustenta o referido 
ensaio, segue-se apresentando um breve resumo dos dois contos e, posteriormente, apresentam-se 
considerações acerca do entrelaçamento destes diferentes aspectos. 

O conto “Golpe Certeiro” (1898) encontra-se no volume I de “A Mensageira” e retrata a história 
de Victor Silva, iniciando por um momento em que ele estava de férias no Rio de Janeiro, sendo que 
tinha concluído seu terceiro ano de Direito em São Paulo. Uma noite em que estava em companhia 
de outros homens de baixa esfera e indignos sob todos os pontos de vista, dormindo em uma saleta, 
são surpreendidos pela polícia e por um médico conhecido de sua família. Ao ser questionado o 
que Victor fazia ali, outros responderam que ele pernoitava sempre com seus amigos gatunos de 
profissão. Ele suplicou ao médico, amigo de seu pai, que o salvasse daquele vexame e o seguinte 
trecho pode auxiliar a dimensionar a situação. 

Neste mundo em que tudo é transitório e fugitivo, a existencia do caracter sem macula fica 
sempre imortal e, é por isso que o velho médico que conhecia bem a tempera rigida e honesta 
do caracter de seu amigo, via claramente a desgraça de sua vida pelo procedimento do filho. 
(p.293).2 

Dois dias depois Victor retornou a São Paulo para concluir sua carreira e esse fato ficou entre 
ele e o médico, apenas. Victor resolve se casar e considera sua noiva um mimo, meiga, dócil, carinhosa, 
inteligente, enfim, o ideal das mulheres. Após casados, foram morar no Rio e tiveram um filho. 

Em uma das grandes festas de seus amigos, Victor encontra o médico, e quando foram 
apresentados pelo anfitrião, o médico diz que já conhecem e muitíssimo. Victor ficou sem reação, 
abatido e triste o resto da noite, em função da lembrança de seu passado negro e, na primeira 
oportunidade, retirou-se da festa. Era notável a agitação de Victor, e sua mulher, sem entender a 

2 Importante ressaltar que a acentuação, assim como algumas palavras, seguiam referências gramaticais da época, as 
quais foram respeitadas nas citações literais do referido texto.
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brusca mudança, questionava-o aflita, principalmente porque seus negócios corriam bem e tinha 
uma vida invejada por considerarem ele um homem feliz. Ficou nesse estado quase dois dias e, numa 
tarde, suicidou-se com um tiro de revólver. Nem o grande amor da esposa, nem o sorriso do primeiro 
filho tiveram forças para detê-lo. O médico ao ter notícias do acontecido, sentiu uma espécie de 
remorso e repetia seguidamente que ele tinha feito mal ao Victor, finalizando da seguinte forma.

Esta historia me foi contada pelo proprio medico e parce-me vel-o ainda, sorvendo uma pitada 
de rapé a repitir pausadamente, com triste accento de voz e olhos rasos de lagrimas - eu fiz 
mal, eu fiz mal! (p.294)

Em relação ao conteúdo deste conto, pode-se pensar que a rigidez do superego de Victor 
não autorizou que ele pudesse lidar, de forma adequada, com a situação vivenciada quando era 
mais jovem. Esse aspecto pode ser relacionado ao que Green (1988) considera como narcisismo 
moral, ou seja, é necessário que a pulsão de vida prevaleça sobre a pulsão de morte e os consolos 
da ilusão sobre o orgulho da renúncia pulsional. Isso acontece quando a estrutura patológica do 
narcisismo sobrecarrega muito o ego em consequência tanto da vitória da pulsão de morte quanto 
da renúncia da satisfação da ilusão. O narcisismo moral pode ser compreendido como uma criança 
que permanece fixada na sua megalomania infantil e está sempre em dívida com o seu ideal de ego, 
consequentemente, não se sente culpada, mas tem vergonha de ser apenas o que é ou de pretender 
ser mais do que é. 

Segue-se apresentando o outro conto a ser abordado neste ensaio e, posteriormente, discute-
se, de forma mais aprofundada e integrada, o material selecionado para tal.

O conto “Abnegação” (1899) encontra-se no volume II de “A Mensageira” e apresenta a história 
de Lúcia e de seu noivo Eduardo. Lúcia era filha única de um abastado capitalista e havia concluído a 
sua esmerada educação aos 18 anos. Era formosa e meiga, talentosa e boa, estando noiva havia dois 
meses de um distinto rapaz, estudante do último ano de Medicina. Eduardo era o primeiro e único 
amor de Lúcia, era rapaz de talento e de futuro, com caráter imaculado, coração terno e espírito 
investigador e estudioso. Os pais dela choravam comovidos no dia em que prometeram a mão da filha. 
Em uma ocasião, preparando-se para ir a um baile, Lúcia não se sentiu bem e, apesar de todos estarem 
ansiosos para vê-la, chamaram o médico da família que, no dia seguinte, informou a gravidade de 
uma doença: o diagnóstico de varíola hemorrágica. Por ser uma doença contagiosa, foram tomadas 
precauções quanto aos cuidadores da enferma, e prontamente Eduardo se ofereceu para ajudar a 
cuidar dela, uma vez que, além de médico, era seu noivo. A doença seguiu seu curso e a repugnante 
enfermidade alastrou de um modo que o rosto de Lúcia ficou disforme, inchado, vermelho. Apesar 
da aparência estar piorando, conseguiram que vencesse o período mais crítico da doença, sendo que 
ela já estava fora de risco de vida. Entretanto, os dias passavam e ela ficava cada mais disforme, mas 
ninguém permitia que ela se olhasse no espelho, tamanha era a deformidade. Ela compreendia a 
piedade e ternura do noivo, que lhe dizia que lhe amava independente da beleza física, porque referia 
ser importante a beleza da alma. Dois meses depois do início do tratamento, ao se sentir melhor, um 
dia visualiza-se no espelho e se decepciona ainda mais com sua imagem, dizendo desejar mil vezes 
a morte. Se questiona quanto à validade da vida desta forma e o que poderia esperar do mundo. 
Sabia que Eduardo cumpriria sua palavra e se casaria com ela, mas entendia que não deveria aceitar 
tamanho sacrifício. Ela tenta dizer a ele que quer terminar o relacionamento e que o desobriga de 
qualquer compromisso com ela, mas ele não a ouve e pede que nunca repita isso, porque a ama de 
verdade. Lúcia sofria muito, e Eduardo também sofria. 

O dia do casamento foi marcado, e todos, exceto Lúcia, estavam radiantes com a ideia. O 
vestido de noiva estava sendo confeccionado e a cada ajuste, a modista percebia a frieza de Lúcia, 
mas sem identificar o que significava. Três dias antes da data do casamento, Lúcia não se levantou, 
como de costume, mas entenderam fazer parte do momento de ansiedade em função do casamento, 
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sendo que foi somente próximo ao horário do almoço que foram tentar despertá-la e a encontraram 
morta, deitada em sua cama. Buscaram identificar o motivo da morte, mas não foi encontrado 
nada que justificasse. Então, foi registrada morte natural na certidão de óbito. O noivo chorava 
desesperadamente e compreendeu dizendo que a abnegação daquela alma era pura demais para um 
corpo deformado tão brutalmente.

Em relação a esse conto, pode-se pensar no trauma que representou para Lúcia perceber 
seu corpo, em especial seu rosto, deformado em função da doença e, a partir disso, não conseguir 
mais identificar que seria merecedora de uma vida amorosa satisfatória. Entende-se que acaba se 
menosprezando, não conseguindo realizar um investimento narcísico em si mesma, narcisismo 
primário, e consequentemente, compreende que isso também ocorre com Eduardo, tanto que 
considera que ele está com ela somente por piedade e não por amor. Quando o próprio sujeito não 
consegue se perceber merecedor de investimento libidinal, a pulsão de morte se sobrepõe à de vida, 
uma vez que se refere a um narcisismo primário (investimento no próprio Eu) falho e sem capacidade 
de investimento em si mesmo. 

Ambos os contos abordam a premência da pulsão de morte em um momento em que não 
conseguem pensar outra saída, em detrimento da pulsão de vida. Segue-se tecendo algumas 
considerações teóricas fundamentais à compreensão da discussão acerca das temáticas e questões 
culturais apresentadas por esses contos. 

No que tange à Psicanálise, o sujeito está sempre em busca de uma revivência de suas primeiras 
experiências de prazer, inscritas em seu inconsciente ainda na infância. 

Freud, na obra “Além do princípio do prazer” (1920), realiza uma mudança no conceito das 
pulsões, para dar conta dos fenômenos psíquicos existentes que fugiam à explicação do princípio 
do prazer. Antes, as pulsões eram definidas em pulsões de autoconservação e pulsões sexuais. Com 
esta obra, Freud reúne as pulsões de autoconservação e as sexuais sob o conceito de Pulsão de Vida e 
apresenta a elaboração do conceito de Pulsão de Morte — que é a tentativa, realizada pelo sujeito, de 
retorno ao inorgânico, o nível psíquico mais baixo de excitação (FULGÊNCIO, 2012). 

O objetivo de Freud, com a elaboração deste conceito, era explicar a origem da compulsão à 
repetição, sendo que repetiam situações traumáticas que lhes eram dolorosas e fonte de profundo 
sofrimento. A repetição propicia uma descarga de excitação, fazendo com que diminua o nível de 
tensão no psiquismo (FULGÊNCIO, 2012).

(...) trata-se de instintos componentes cuja função é garantir que o organismo seguirá seu 
próprio caminho para a morte (FREUD, 1920/1996, p. 50).  

Essas manifestações de situações desprazerosas 

(...) apresentam em alto grau um caráter instintual, e, quando atuam em oposição ao princípio 
do prazer, dão a aparência de alguma força “demoníaca em ação” (FREUD, 1996 [1920], p. 46). 

Entende-se que, em uma posição, há pulsões que dirigem o sujeito para o seu fim o mais rápido 
possível, e em outra posição, quando o sujeito se encontra próximo desse momento, outras pulsões o 
detêm, procurando prolongar sua vida o máximo possível (FREUD, 1996 [1920]).

De acordo com Green (2010), a dificuldade, no que se refere à pulsão de morte, diz respeito 
ao fato de não ser possível atribuir a ela determinado comportamento com a mesma precisão que se 
tem em relação à pulsão de vida. Portanto, as características da pulsão de vida e da pulsão de morte 
referem-se a ligação e desligamento. A pulsão de vida pode muito bem admitir nela a coexistência 
desses dois mecanismos de ligação e de desligamento, da mesma forma que pode absorver nela uma 
parte da pulsão de morte, transformando-a. O objetivo essencial das pulsões de vida é assegurar uma 
função objetalizante, fornecendo espaço para um investimento significativo. Já a pulsão de morte é 
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considerada somente comportando o mecanismo de desligamento e seu objetivo principal é uma 
função desobjetalizante, a partir do desinvestimento. 

Ainda em relação ao conceito de pulsão de morte, embora tendo sido elaborado pelo pai 
da psicanálise, este não apresenta consenso total entre os psicanalistas e estudiosos da área. Para 
Winnicott, o conceito de pulsão de morte foi erroneamente elaborado para explicar a união de dois 
fatos: a compulsão à repetição e a agressividade (FULGÊNCIO, 2012). 

O retorno a fases anteriores remete o sujeito a uma posição narcisista primária, sendo 
caracterizada pelo fato de se encontrar em fusionamento com a mãe, sem delimitação de seu Eu. 
Esse conceito também refere-se ao que Green (1988) designa como narcisismo primário absoluto, 
uma vez que o sujeito faz mais que se voltar apenas para si, ele apresenta ações de forma a reduzir os 
investimentos no Eu a nível zero, ou seja, anulação de si. 

Os conceitos de pulsão de morte e narcisismo primário absoluto podem conversar entre si na 
medida em que compartilham a mesma noção de retorno ao inorgânico, ao ponto zero. Esta noção 
também está relacionada a outro conceito, conforme Green (1988), que considera o narcisismo 
apresentando uma função ambígua: ao mesmo tempo que simboliza o investimento no Eu unitário, 
também apresenta um aspecto negativo, ou seja, um narcisismo negativo. Este diz respeito ao duplo 
sombrio do Eros unitário do narcisismo positivo, implicando no seu duplo invertido que visa um 
retorno regressivo ao ponto zero. Assim, esse narcisismo negativo dirige-se à inexistência, à anestesia, 
ao vazio, ao branco.

Discussão e possíveis entrelaçamentos
Apresentam-se a seguir possíveis reflexões acerca das temáticas tratadas pelos contos, 

principalmente a questão do suicídio, e aspectos teóricos abordados à luz da psicanálise, 
especificamente sobre a pulsão de morte e o trabalho do negativo.

Pode-se pensar que em ambos os contos há um esvaziamento do sujeito em seus investimentos 
libidinais, como se fosse uma identidade que se descaracteriza de quem é e que lugar ocupa, a partir 
de situações que são vivenciadas de forma traumática. 

No caso de Victor, há um abalo em questões que Green designa como narcisismo moral, como 
se ele não pudesse admitir que possui desejos ou escolhas diferentes da que a sociedade preconiza 
como sendo adequadas. Pode-se pensar que há um desligamento, como foi proposto por Green, que 
possui a função desobjetalizante, uma vez que propõe que o sujeito se desvincule de tudo e de todos, 
podendo chegar a dar fim a sua vida. O fator desencadeante desse final refere-se a um narcisismo 
negativo que é despertado pela pulsão de morte e que precisaria de um trabalho psíquico para 
que esse aspecto negativo pudesse ser ressignificado. Victor estava sozinho, com um segredo que 
entendia não representá-lo como sujeito, identificando como saída o suicídio e não uma possibilidade 
de enfrentamento da situação configurada. 

Neste momento, é importante retomarmos o ano em que esse conto foi publicado, na medida 
em que remete-se, culturalmente, a dificuldades de aceitação de escolhas amorosas por pessoas 
do mesmo sexo. Entende-se que essa é uma batalha em relação à aceitação, que até hoje apresenta 
repercussões importantes em nossa sociedade e, por isso, é necessário remetermos ao momento em 
que esse conto retrata essa conflitiva, na medida em que a pressão e a intensidade da problemática 
chega a levar um sujeito a própria morte. A partir desta percepção, a trama central deste conto 
pode ser entendida como muito atual e não necessariamente épica. Essa questão ainda desperta 
preocupação nos dias de hoje, fazendo com que muitas pessoas ainda pensem em suicídio. Inclusive, 
é fundamental retomarmos que, nos últimos anos, foi criado um amparo legal para que situações 
como essa pudessem ser respeitadas, fornecendo subsídios para que o ser humano possa ser livre 
em suas escolhas amorosas. Outro aspecto que se amplia a partir dessa temática são as questões 
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conceituais a respeito de gênero e de sexo biológico, novamente ancorando a liberdade de expressão 
de sentimentos.

Por outro lado, a história de Lúcia aborda uma outra temática, mas que acaba com o mesmo 
desfecho proposto à vida de Victor, o suicídio. Ressalta-se que a trama de Lúcia também emana a 
presença de trauma, ou seja, a vivência de uma doença que traz como consequência a deformação 
de um corpo, em especial de um rosto. Pode-se pensar que a forma como ela percebe essa situação 
determina o tipo de enfrentamento, chega a dizer que prefere a morte do que viver da forma como se 
configura. A partir disso, entende-se que os conceitos de narcisismo primário absoluto, narcisismo 
negativo e, consequentemente, pulsão de morte, podem ser relacionados para compreensão da 
experiência de vida que é apresentada por essa mulher. Ela não consegue mais realizar investimentos 
libinais no próprio Eu, como se não houvesse um sujeito constituído psiquicamente, uma vez que, 
mesmo tendo apoio e amparo dos familiares e do noivo, deseja desligar-se de tudo e todos. Esse 
desligamento, como já mencionado anteriormente, está a serviço da função desobjetalizante, 
fazendo com que Lúcia interrompa toda e qualquer forma de relacionamento objetal ao buscar a 
própria morte. É possível se pensar que se trata de um sujeito com uma identidade ou constituição 
psíquica que necessita de auxílio profissional para enfrentar uma situação como a que se apresenta, 
demonstrando, assim, uma certa fragilidade que possibilita à pulsão de morte se sobrepor à de vida. 
Teoricamente, foi abordado que não se consegue identificar com tanta clareza quando a pulsão de 
morte se apresenta, na medida em que ela se manifesta sorrateira e silenciosamente. Em função 
disso, muitas vezes não se consegue diagnosticar, previamente, a possibilidade de uma atitude como 
o suicídio, apenas identifica-se que há um certo vazio ou um embotamento de questões afetivas 
implicadas nas situações corriqueira do sujeito. Importante ressaltar que os aspectos vivenciados 
de forma mais negativa muitas vezes não são foco de atenção de pessoas que convivem com o 
sujeito, tem-se uma facilidade maior de aproximação em situações de comemorações e alegrias, 
festas. Geralmente, deixa-se no calabouço as vivências que demandam uma atenção por algo que não 
procede como idealmente esperado. 

Também em relação ao momento cultural deste conto, entende-se pertinente intensificar a 
pressão vivenciada pela mudança corporal de Lúcia, uma vez que tudo o que fugia de um padrão 
esperado era mais trancafiado, se comparado com os momentos atuais. Pode-se perceber que, cada 
vez mais, tem-se um discurso envolto de questões de inclusão das diferenças, novamente com o 
incremento de leis que amparam a necessidade de uma mudança de paradigmas vigentes em nossa 
sociedade. Porém, além desse aspecto, é possível identificar que a busca por um corpo ideal continua 
atualmente e, talvez, de forma mais obstinada, tanto que existe um mercado ascendente em torno do 
que é considerado ideal. Portanto, apesar da diferença em termos de tempo da escritura dos contos 
e dos anos atuais, pode-se refletir que as conflitivas desencadeadoras do ato do suicídio são muito 
atuais e ainda com muitas demandas a serem esclarecidas a partir do trabalho do negativo.

Considerações finais
A partir da discussão apresentada, entrelaçando aspectos teóricos psicanalíticos e questões 

de ordem cultural, entende-se a importância de se reforçar a necessidade do trabalho do negativo, 
enquanto uma imersão no funcionamento psíquico, à luz do pensamento de Green. 

O trabalho do negativo nos permitirá assistir ao desenvolvimento de suas possibilidades 
de realização: ele, de fato, varia suas expressões, fazendo-se, conforme as circunstâncias, 
passagem, estreito, figura, momento de uma transformação que só après coup encontrará 
seu sentido e seu alcance, tempo ou momento de um processo. Ou, ao contrário: obstrução, 
cristalização, bloqueio, ilusão de deter o percurso como que para tentar se apropriar por 
antecipação, um fim fora do alcance do objeto. Toda ação de análise visa, portanto, devolver à 
estrutura psíquica sua liberdade de movimento... (GREEN, 2010, p. 25)
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Também, ressalta-se a importância de se estar tecendo, cada vez de forma mais aprofundada, 
questões que abarcam o suicídio, uma vez que ainda representa um desafio aos estudiosos do 
assunto, na medida em que pode ser considerado como um tabu em nossa sociedade. A psicanálise 
enfatiza a necessidade de se ventilar e nomear as demandas dos processos inconscientes, auxiliando 
que a pulsão de morte e sua função desobjetalizante possam ser barradas pela pulsão de vida, na 
medida em que há um outro (função objetalizante) diante do discurso de um sujeito. Assim, este 
ensaio não tem a presunção de finalizar uma discussão acerca dessa temática, mas traçar reflexões e 
considerações que possam nortear os processos psíquicos mais saudáveis do ser humano.
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