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FORMAÇÃO HUMANA E VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS: traços de uma relação que 
desafia o profissional professor 

                                                                                                                                                                                              
José Robério de Sousa Almeida1 

Lia Hebe Gonçalves de Lima Oliveira2 
Maria Josenir da Silva Nascimento3 

 
 
RESUMO: Aborda a Violência nas Escolas como elemento contrário ao processo de 
Formação Contínua dos Professores e à Formação Humana dos sujeitos envolvidos no 
processo ensino e aprendizagem. Objetiva refletir sobre a(s) percepção(ões) que os 
professores da Educação Básica do Município de Quixeré-Ce-Br têm da Formação 
Humana e da Violência nas Escolas, bem como da relação que se estabelece entre elas. 
Consiste numa pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa, fenomenológica, 
etnográfica, incluída no paradigma hermenêutico de produção científica. Utilizou-se 
como ferramenta de coleta de dados a entrevista com professores de diferentes escolas 
da sede do município de Quixeré-Ceará. Os principais achados apontam para uma 
carência conceitual dos termos Formação Humana e Violência, apesar dos professores 
direcionarem suas opiniões do senso comum para próximo do conceito científico. 
Revela-se carência na formação inicial e continuada dos profissionais acerca da temática 
investigada. Considera-se a necessidade da inclusão, diante da carência observada, da 
temática Violência e Formação Humana no processo de formação contínua dos 
profissionais do magistério a fim de proporcionar-lhes maiores condições de trabalho, 
sobretudo nos contextos sociais mais críticos nos quais as escolas se inserem. 
 
Palavras-chave: Formação Humana; Violência nas Escolas; Formação Docente; 
Desenvolvimento Humano. 

 
INTRODUÇÃO 
 

A formação docente (TARDIF, 2000) é tema atual de debate e reflexão com fins 
ao desenvolvimento de uma profissionalização da carreira do magistério. Entre os 
pontos de debate incluem-se uma variedade de tópicos que, por si, configuram a 
complexidade da temática supra posta. Entre esses pontos pode-se citar o currículo dos 
cursos de formação e o de atuação docente. Pode-se questionar o que e como está 
ocorrendo a formação e/ou o que e como se concretiza a ação docente no âmbito da 
Educação Básica, considerando esta como consequência direta da formação inicial. 

O professor da Educação Básica depara-se cotidianamente e, cada vez mais, com 
novas experiências que, por sua vez, sendo ímpares, não foram previstas em seu 
processo de formação inicial. Nasce, assim, a necessidade de uma formação contínua 
que se baseia na realidade prática da ação docente. O professor como ‘profissional’ da 
Educação é o ser que vive e reflete sobre as experiências que sua prática lhe permite 
viver. 
                                                           
1Aluno do Programa de Pós-graduação em Ecologia e Conservação da UFERSA e professor da Educação 

Básica do Estado do Ceará. E-mail: profroberio@yahoo.com.br  
2Professora da Educação Básica do Estado do Ceará. E-mail: liahebe2014@gmail.com  
3Professora da Educação Básica do Estado do Ceará. E-mail: josenirnascimento@yahoo.com.br   

mailto:profroberio@yahoo.com.br
mailto:liahebe2014@gmail.com
mailto:josenirnascimento@yahoo.com.br
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No mundo globalizado (DE FRANCO, 2003), onde o local vira global ao mesmo 
tempo em que o que é global alcança os espaços locais, não se pode mais conceber 
comunidades isoladas do resto do mundo. Tudo está conectado e uma ação num espaço 
específico pode gerar reação no mais inesperado e longínquo espaço imaginável. 
Percebe-se, dessa maneira, que a formação contínua permite ao professor em exercício 
continuar aprendendo sobre, com e na sua própria pratica para lograr objetivos amplos 
como sua própria formação pessoal e profissional e a de seus alunos. 

É uma busca constante pela Formação Humana, entendida como a formação 
integral do ser em todos os aspectos de sua vida. Em Lima (2007) compreendemos que 

 
humanizar é o processo pelo qual todo ser humano passa para se apropriar 
das formas humanas de comunicação, para adquirir e desenvolver os 
sistemas simbólicos, para aprender a utilizar os instrumentos culturais 
necessários para as práticas mais comuns da vida cotidiana até para a 
invenção de novos instrumentos, para se apropriar do conhecimento 
historicamente constituído e das técnicas para a criação nas artes e criação 
nas ciências. Processo de humanização implica, igualmente, em desenvolver 
os movimentos do corpo para a realização de ações complexas como as 
necessárias para a preservação da saúde, para as práticas culturais, para 
realizar os vários sistemas de registro, como o desenho e a escrita (LIMA, 
2007, p. 18). 
 

A Formação Humana abrange, portanto, aspectos biológicos, sociais, históricos, 
políticos que confluem e interferem na vida humana e a escola, como organização 
educativa assume o objetivo de levar seus integrantes a “aprender determinados 
conhecimentos e dominar instrumentos específicos que lhe possibilitem a 
aprendizagem” (LIMA, 2007, p. 19). Nesse sentido a escola se consolida como espaço e 
o currículo como instrumento de formação humana (LIMA, 2007). 

Em Morin (2003) entende-se que 
 

A humanidade é uma entidade planetária e biosférica. O ser humano, ao 
mesmo tempo natural e supranatural, deve ser pesquisado na natureza viva 
e física, mas emerge e distingue-se dela pela cultura, pensamento e 
consciência. Tudo isso nos coloca diante do caráter duplo e complexo do que 
é humano: a humanidade não se reduz absolutamente à animalidade, mas, 
sem animalidade, não há humanidade (MORIN, 2003,P. 40). 
 

 

Para Nóvoa (1992) o desafio da formação contínua dos professores não se situa 
numa reciclagem dos mesmos, mas também na qualificação dos profissionais para o 
desempenho de novas funções. Estas funções podem ser administrativas, de gestão, 
orientação escolar, mas também pode-se incluir novas temáticas que, antes pareciam 
alheias ao espaço escolar, porém na atualidade se erigem como indispensáveis de serem 
refletidas no exercício da docência: as políticas públicas, a gestão democrática, a 
inclusão, a violência... 

Nóvoa (2010) apresentando a necessidade de um perfil para o bom professor na 
atualidade mostra o compromisso social do profissional, o que o obriga a ir além da 
escola, comunicar com o público, com a comunidade sobre os princípios, valores, 
inclusão social, diversidade cultural. Há a necessidade de ultrapassar fronteiras e buscar 
compreender a nova ordem e os problemas internos e externos à escola que interferem 
no seu funcionamento e rendimento. Entre esses problemas pode-se citar a Violência.  
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Considere-se a Violência como antagônica à Formação Humana, posto que 
atenta contra os valores sociais do bem-estar e do respeito ao outro. Em busca de uma 
conceituação para o termo e sua presença nas escolas realizou-se uma visita a literatura. 

A recente história política do Brasil, protagonizada pelos intelectuais que 
trabalhavam nas universidades e organizações não-governamentais trouxeram à tona o 
tema da violência na discussão pública (ZALUAR, 2002). Para Xavier (2008) a 
conspicuidade da violência, que se expressa tanto em nível internacional, com conflitos 
armados, indústria bélica e terrorismo, como a nível nacional e comunitário, marca a 
época que vivemos. Buscar compreender essa realidade chocante que impacta o 
cotidiano de jovens é urgente e necessário (XAVIER, 2002). 

Shilling (2004) diz que 
 

esse tema informa a fala das pessoas no cotidiano, aparece de modo 
espetacular na mídia, permeia os discursos políticos, provoca ações de 
políticas públicas, produz pesquisas, debates. A sensação é de que a violência 
tomou conta do mundo (SHILLING, 2004, p. 8). 
 

Em Abramovay et. al. (2005) percebe-se a multiplicidade de formas assumidas 
pela violência. Uma abundância que se manifesta numa variedade de períodos 
históricos e culturas, gerando por sua vez diferentes compreensões sobre o tema. Assim, 
violência é entendida como um conceito relativo, o qual depende do momento histórico 
no qual ele é estudado e, consequentemente, é um conceito mutável. Pode sofrer 
câmbios de sentido, pois nomeia práticas de diferentes formas de sociabilidade em dado 
contexto sociocultural (ABRAMOVAY et. al., 2005). 

Shilling (2004) defende a multidimensionalidade e complexidade do conceito de 
violência, que se expande em muitas direções e exige uma abordagem também 
complexa para que se possa da conta desse objeto. 

Wieviorka (1997) explicita que a violência muda de um período a outro e que as 
recentes transformações sociais foram tão marcantes que justificam compreender a 
atualidade como uma nova era e, portanto, exige considerar um novo paradigma da 
violência que caracterizaria o mundo contemporâneo. 

Os significados da violência foram renovados profundamente nas suas 
expressões mais concretas. Enfim, a violência praticada nos dias atuais é distinta de 
outrora, deve ser encarada de uma forma diferente da que habitualmente é. “A idéia de 
um novo paradigma é, portanto, comportada pelo exame das mudanças que remetem 
aos significados, às percepções e aos modos de abordagem da violência” (WIEVIORKA, 
1997, p. 14). 

Shilling (2004) reforça essa diversidade defendendo a existência de “violências 
diversas implicando atores diversos” que se manifestas de formas diversas como a 
violência física, psicológica, emocional, simbólica, exigindo, portanto, respostas diversas 
e sem desconsiderar que em qualquer das situações existem agressores e vítimas 
(SHILLING, 2004, p. 35).  

A dificuldade de definição da violência também pode ser percebida em Xavier 
(2008) e sua necessidade de ressignificação segundo tempos, lugares, relações e 
percepções em Abramovay et. al. (2005). 

Tavares dos Santos (1993, p. 133) evidencia a necessidade de “superar 
concepções soberanas do poder e da economia, para dar conta da microfísica da 
violência”, não bastando remeter à economia ou à política. Alerta para  
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dirigir o olhar sociológico para os modos pelos quais o corpo passa a ser 
levado em conta nos dispositivos disciplinares da sociedade: nas prisões, nas 
casernas, nas escolas, nos asilos, nos programas de colonização. Até mesmo 
nos espaços infinitesimais da vida cotidiana, por onde a violência se exerce 
de modo polivalente. (TAVARES DOS SANTOS, 1993, p. 133-134). 
 

Segundo Abramovay et. al. (2005) o ganho civilizatório no plano dos direitos 
humanos permite incluir os preconceitos derivados de questões de gênero, raça, 
geração e classe etc., bem como suas manifestações, como violências. 

No mesmo sentido, Tavares dos Santos (1993) diz que a fabricação de uma teia 
de exclusões é resultado de uma prática de violência inserida numa rede de dominações 
que incluem questões de gênero, classe, etnia, categoria social, ou a violência simbólica. 

Complexo, pragmático, presente, relativo... o termo violência gera um debate 
sobre sua conceituação. Para Abramovay et. al. (2005) existem elementos comuns que 
ajudam a delimitar o tema: 

 
a noção de coerção ou força e o dano que é produzido a um indivíduo ou 
grupo social (classe ou categoria social, gênero ou etnia), violação de direitos 
humanos e sentidos para os vitimados, sendo portanto básico privilegiar no 
conceito de violência tanto princípios civilizatórios sobre direitos – já que 
muitas vezes os destituídos desses não têm condições objetivas ou 
parâmetros para se reconhecerem como vítimas – quanto o percebido, o 
sentido, o assumido como sofrimento, dor ou dano. O “objetificado” nas 
violências tanto podem ser direitos materiais quanto culturais e simbólicos, 
sendo que a violência é um tipo de relação social (ABRAMOVAY et. al., 2005, 
p. 56). 
 

 De acordo com Tavares dos Santos (1993) 
 

Poderíamos considerar a violência como um dispositivo poder-saber, uma 
prática disciplinar que produz um dano social, atuando sobre espaços 
abertos, que se instaura com uma justificativa racional, desde a prescrição de 
estigmas até a exclusão, efetiva ou simbólica. (TAVARES DOS SANTOS, p. 140-
141). 
 

A temática da violência pode ser compreendida a partir do seu reconhecimento 
como objeto complexo e multicausal. Ela envolve uma dimensão estrutural e outra 
cultural, as quais exigem-se mutuamente por estarem intimamente articuladas. A 
violência não se resume a questões de desigualdade social, criminalidade, crises do 
Estado ou de suas políticas, etc. (CANDAU, 1999). 

Para Zaluar (2002) há na literatura várias formas de justificar a existência da 
violência, entre elas, destacam-se: 

 
1. A pobreza como causa da criminalidade; 
2. A desigualdade social como explicação da violência; 
3. A cultura da violência existe e cresce; 
4. Contam-se os mortos e os danos para avaliar o 

crescimento da violência; 
5. Traficantes que nasceram nas favelas são vítimas, mais do 

que responsáveis, pelo tráfico no Brasil; 
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6. A segurança pública não pode ser a preocupação central 
dos que atentam para a consolidação da democracia no país. 

  
Estas afirmações que, muitas vezes, são reproduzidas sem reflexão sobre o que 

realmente significam são, para Zaluar (2002), fontes de crítica.  
Em Arendt (2004) vê-se que a suspeita de que há condições para que se 

promovam mudanças e estas não são promovidas é que surgirá o ódio. Este, por sua 
vez, funciona como a base onde se constroem os atos violentos.  

A violência não é privilégio desta ou daquela sociedade. Ela não pode ser 
encapsulada, não se refere aos critérios nem às regras de uma ou outra civilização. Ela 
é presente (ZALUAR, 2002). 

Clastres (2004) explica que a sociedade é representada como uma organização 
hierárquica, onde um chefe, rei ou déspota ocupa a função de comando, colocando-se 
como “um exterior à sociedade”. É necessária a presença de senhores e súditos, 
dominantes e dominados para que um aglomerado de pessoas seja considerado 
sociedade. 

Não se pode resumir o fato social – violência – a números. A avaliação da 
violência vai além da contagem de mortos e feridos, contabilizados em hospitais e 
delegacias. Os sofrimentos psíquicos e morais, suas vítimas e os envolvidos com eles 
são, muitas vezes, invisíveis. São diferentes dos danos físicos, mas que perduram como 
momentos traumáticos (ZALUAR, 2002). Abramovay et. al. (2005) explicita que “o que 
um olhar estrangeiro não concebe como aflição, pode ser sentido como tal por quem é 
alvo de um determinado ato ou prática” (ABRAMOVAY et. al., 2005, p.54). 

Para Shilling (2004) é possível problematizar a afirmação sobre o crescimento da 
violência, se há realmente incremento da violência, argumentando sobre a escassez de 
trabalhos sobre a temática. Questiona como saber se houve aumento da violência sem 
parâmetros e/ou referenciais que seriam fornecidos por estudos anteriores. Acrescenta 
ainda sobre o olhar amedrontado que lançamos sobre a violência. 

A realidade social torna as crianças do meio violento, vítimas. Mas, não se pode 
negar aos traficantes das favelas a sua responsabilidade sobre o tráfico persistir no seu 
meio. Ele é vítima, mas também é agressor (ZALUAR, 2002). Para Abramovay et. al. 
(2005) a estrutura e o modo de organização da sociedade estimulam a perpetuação, 
propagação da violência. 

Violência é, segundo Salles et. al. (2008),  
 

conceituada como um ato de brutalidade, física e/ou psíquica contra alguém 
e caracteriza relações interpessoais descritas como de opressão, intimidação, 
medo e terror. A violência pode se manifestar por signos ou por símbolos, 
preconceitos, metáforas, desenhos, isto é, por qualquer coisa que possa ser 
interpretada como aviso de ameaça, o que ficou conhecido como violência 
simbólica.Os atos agressivos implicam em condutas ou comportamentos de 
dano, de menosprezo, de desdém, de ataques à integridade física social, 
simbólica, psicológica ou patrimonial do outro (SALLES, 2008, p. 16). 
 

Arendt (2004) define o poder como uma habilidade humana de agir em uníssono, 
de comum acordo. O poder não é propriedade individual, mas propriedade coletiva. 
Neste sentido, os chefes das sociedades primitivas (CLASTRES, 2004) teriam o poder, 
pois representavam o grupo. Arendt (2004) explica que, enquanto o grupo estiver unido, 
o poder existe. 
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Debarbieux (2002) compreende a violência escolar como tema complexo que, 
sendo conseqüência de causas endógenas e exógenas, deve ser analisada macro e 
microssociologicamente. Mostra a importância da mobilização nessa área. Da mesma 
forma, Candau (1999) enfatiza que a relação entre violência social e escolar não pode 
ser vista de modo mecanicista e simplista. 

Pode-se perceber que a violência social e a escolar não podem ser dissociadas. 
Existe, portanto, uma teia que enreda problemáticas sociais como o desemprego, 
miséria, corrupção, exclusão, concentração de renda e poder, autoritarismo, 
desigualdade com a violência escolar (CANDAU, 1999).  

A violência, em Shilling (2004) é vista como capaz de causar um silenciamento 
em suas vítimas. A escola, como um dos espaços onde há violência, seria um local de 
silenciamento cultural, de colonização e apagamento do outro, onde ela ocorre de 
forma naturalizada ou invisível. 

Diante do explícito percebe-se a problemática da violência no âmbito escolar e a 
necessidade da temática ser incluída nas discussões sobre o processo de Formação 
Docente, especificamente na formação continuada, já que é uma realidade atual que 
contrasta com os objetivos de Formação Humana integral dos estudantes da Educação 
Básica. 

Este trabalho parte de uma questão inicial: Qual(is) a(s) percepção(ões) que os 
professores da Educação Básica do Município de Quixeré-Ce-Br têm da Formação 
Humana e da Violência nas Escolas, bem como a relação entre ambas? E objetiva refletir 
sobre a(s) percepção(ões) que os professores da Educação Básica do Município de 
Quixeré-Ce-Br têm da Formação Humana e da Violência nas Escolas, bem como da 
relação que se estabelece entre elas. 
 
DESENVOLVIMENTO 
 

Optou-se por uma pesquisa etnográfica, qualitativa, exploratória, 
fenomenológica, por meio de entrevista com professores da Educação Básica da sede 
do município de Quixeré-Ce no mês de janeiro de 2014. 

A sede do município conta com quatro escolas. Duas delas são mantidas pela 
Prefeitura Municipal de Quixeré, sendo classificadas como de Rede Pública Municipal. 
Outra escola, também da Rede Pública, é mantida pelo Governo do Estado do Ceará. A 
última pertence a uma rede filantrópica de escolas que atua em todo o país. Além 
dessas, existem outras três escolas particulares de menor abrangência em termos de 
número de alunos que atende. As últimas não fizeram parte da amostra. 

Foram informantes durante a coleta de dados três professores, um da escola da 
rede estadual, um da escola filantrópica e o terceiro da escola municipal com maior 
número de alunos. A coleta foi feita por entrevista estruturada. 

Para a seleção dos informantes Vargas (2005) explica que numa investigação 
qualitativa o número de informantes não é relevante. A profundidade do estudo será 
determinada pela seleção dos informantes e de que maneira se obtém as informações. 

Para Pérez Serrano (1998) a linha etnográfica, antropológica, interessa-se mais 
em modelos socioculturais da conduta do que na quantificação dos feitos humanos. 
Defende a descrição e análise qualitativa frente à quantificação. Valoriza, além do 
número e freqüências, a descrição do modelo de conduta ou as variadas formas de 
manifestação desse modelo. Refletir a cultura mais que simplesmente medir, esclarece-
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se melhor em aspectos qualitativos, as condutas dos atores observados (Pérez Serrano, 
1998). 

Vargas (2005) explica que objetivo da fenomenologia é compreender as 
habilidades, prática e experiências cotidianas, articulando as semelhanças e diferenças 
que os seres humanos constroem nos significados, compromissos, práticas, habilidades 
e experiências. Acrescenta que 

 
En este sentido, es un método que consiste en entender los fenómenos 
sociales desde la perspectiva del actor; en el caso de educación desde la visión 
de mundo de los docentes, estudiantes y todos los involucrados en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje (p. 88). 
 

Compreende-se, segundo Vargas (2005) o paradigma qualitativo de investigação, 
já denominado naturalista, fenomenológico e hermenêutico, como uma reação à 
hegemonia do paradigma positivista. Seu enfoque é holístico, valendo perceber o todo 
e tratando de compreender o que gera as reações humanas no próprio contexto onde 
elas se expressam. 

A investigação é do tipo exploratória que, segundo Vargas (2005), tem por 
objetivo familiarizar o investigador com o objeto investigado, pois este é, geralmente, 
escassamente estudado ou nunca abordado antes. São, portanto, investigações que dão 
o ponto de partida para estudos posteriores mais profundos.  

Pérez Serrano (1998) destaca a fase de coleta de dados, recomendando que há 
que se valer de fontes diversas. Diz que interessa conhecer as realidades em suas 
dimensões reais e temporais, em seu contexto social. Destaca como principais técnicas 
investigação para um enfoque qualitativo a observação participante, a entrevista, entre 
outras. 

Para coleta de dados foi realizada um entrevista estruturada com três 
professores, um de cada escola investigada, na qual se perguntava o conceito de 
Formação Humana, de Violência e sua visão sobre como se manifesta Violência nas 
escolas, quem são os principais autores e vítimas, o principal tipo, além da relação entre 
a Violência e a Formação Humana. 

As respostas dos sujeitos informantes foram escritas e analisadas 
cuidadosamente a fim de identificar as percepções dos mesmos, aquelas que estavam 
explícitas em suas respostas, bem como as implícitas, percebidas pela comparação e 
contrastação entre as respostas das diferentes questões e diferentes sujeitos. 
 
RESULTADOS 
 

Os resultados a seguir apresentados constituem um levantamento inicial da 
problemática da violência nas escolas como elemento contrário à formação humana dos 
alunos, professores e demais sujeitos envolvidos no processo educativo. Não encerram 
nem traduzem toda a complexidade que a formação docente e humana ou a violência 
suscita. 

Perguntou-se aos professores, num sentido de problematização inicial do tema, 
que idéia, conceito ou percepção tinham acerca da Formação Humana e da Violência. 
Os professores investigados são representantes das três maiores escolas da sede do 
município de Quixeré-Ce (Rede estadual, Rede municipal, Rede filantrópica) e tem 
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formações em diferentes áreas, sendo um de Português, um de Física e um de Química, 
todos com licenciatura. 

Questionados sobre o conhecimento, contato, estudo ou debate sobre 
Formação Humana dois professores afirmaram nunca ter ouvido falar a expressão, 
enquanto que um deles disse ter estudado na graduação. Porém, numa questão 
seguinte sobre trabalhar a Formação Humana de seus alunos todos responderam sim. 

Há, inicialmente, a percepção de uma forte incoerência entre as respostas dos 
professores uma vez que para se desenvolver uma estratégia de trabalho em defesa de 
algo seria necessário um mínimo de conhecimento do tema e, quando se afirma não ter 
tido conhecimento do assunto, pode-se perguntar, como fazem para trabalhar no outro 
o que não conhecem para si? 

Lima (2007) mostra que a escola “cumpre um objetivo antropológico muito 
importante: garantir a continuidade da espécie, socializando para as novas gerações as 
aquisições e invenções resultantes do desenvolvimento cultural da humanidade” (p.17) 
e, para realizá-lo é necessário que o professor, profissional responsável por essa tarefa 
em linha de frente, precisa primeiro adquirir os conhecimento para posteriormente 
socializá-lo. 

Na expectativa de entender como a incoerência anteriormente percebida foi 
gerada pediu-se aos entrevistados que elaborassem um conceito, pessoal, de Formação 
Humana. A resposta de todos apontam para o objetivo do que crêem ser a expressão. 
Todos os professores, a seu modo, conceituam a Formação Humana como meio para o 
ajustamento social do individuo. Para ilustrar esta afirmação as falas dos professores: 

 
“Tudo o que contribui de forma positiva para a vivência no meio social. 
Conjunto de aprendizagens adquiridas e compartilhadas” (Professor A). 
“(...) deve ser algo relacionado a uma formação do indivíduo, focando na 
humanidade do mesmo. Nos aspectos voltados ao ser como um cidadão que 
respeita o outro (...)” (Professor B) 
“Acredito que formação humana seja um meio de orientar e formar as 
pessoas sobre os seus direitos, deveres e valores como cidadão” (Professor 
C). 

 
Percebe-se o tom de dúvida na fala do Professor B quando diz “deve ser” e as 

respostas curtas sem maiores condições de argumentação dos demais revelam uma 
prática sem consistência teórica. 

Sobre o conceito de Violência os professores manifestaram opiniões muito 
semelhantes, afirmando que se trata de tudo que fere o outro, seja física, verbal ou 
psicologicamente. Os Professores B e C classificaram a violência em Física e Verbal, 
enquanto o Professor A acrescentou a violência psicológica na classificação. Percebe-se 
certa familiaridade dos professores com a temática, coerência em suas definições e 
interesse pelo assunto.  

Em Arellano (2007) compreende-se que não se pode entender a violência 
somente como atos de agressão física, mas tudo aquilo que impeça o desenvolvimento 
no campo psíquico, moral e físico de um homem em busca de auto-realização. Da 
mesma forma “a violência é compreendida além da violência física (a violência em si) e 
é vista psicológica ou moral, como danos à pessoa ou à sua extensão – família, 
vizinhança, bens” em Shilling (2004, p. 38). 

Ao serem perguntados sobre a existência de violência na escola a unânime 
resposta que sim, com uma ênfase dada pelo Professor B que sim, e muita, revelam a 
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percepção do problema no cotidiano das escolas. É importante ressaltar que o município 
investigado é considerado pequeno, sua sede tem cerca de 10 mil habitantes, fazendo 
crer que a violência se expandiu além dos grandes centros urbanos e adentrou as escolas 
de todos os espaços com força. 

A pesquisa feita por Abramovay e Rua (2002) em capitais do Brasil descrevem o 
quadro da violência nas escolas brasileiras dos centros urbanos, porém é necessário 
perceber a presença da violência nas pequenas cidades e incluir esse tema na agenda 
de debate e reflexão da Educação. 

Sobre os principais autores da violência escolar, dois professores (B e C) citam os 
alunos, enquanto que o Professor A opina que todos os sujeitos da organização escolar 
são autores de atos violentos na escola. 

O mesmo se observa com relação às principais vítimas. Os professores B e C 
apontam todos os sujeitos como vítimas dos alunos e o Professor A afirma que todos 
são autores e todos são vítimas. 

Segundo Shilling (2004) pensar as relações de poder externas, que contornam as 
escolas, além de ver como elas são traduzidas no seu cotidiano é central para que se 
possa dar conta da tarefa de educar. Ressalta ainda a importância de não reduzir a 
escola apenas à posição de vítima, posto que possui sua própria cota de violência e, por 
vezes, é algoz. 

A escola é palco do estabelecimento de relações de poder que, por si, geram, 
insatisfações entre os sujeitos e podem culminar em atos violentos. A escola é vítima do 
poder externo e, em seu interior, há poderes em constantes conflitos. Pode ser a relação 
diretor-professor, professor-aluno, aluno-aluno ... todas elas passíveis de discordâncias 
e exigências por uma das partes, levando a outra parte a se sentir diminuída, humilhada, 
vítima de violência. 

Perguntou-se ainda sobre o principal tipo de violência pratica na escola, ao que 
os professores responderam ser a violência verbal. Acrescentaram ainda que são os 
alunos que a praticam contra eles mesmos e, por vezes, contra professores e núcleo 
gestor.  

Abramovay e Rua (2002) mostram o conceito de incivilidade como “delitos 
contra objetos e propriedades, como estragos em caixas de correspondência, quebra de 
portas e vidraças, danificação das instalações elétricas, elevadores, móveis e 
equipamentos, prédios e veículos” (Abramovay e Rua, 2002, p. 74). 

O termo incivilidades, para Abramovay e Rua (2002) é, como o termo violência, 
ambíguo, “não considerado por alguns autores como violência, e mais referido como 
agressividade ou padrões de educação contrários às normas de convivência e respeito 
para com o outro” (Abramovay e Rua, 2002, p. 74). 

Os professores investigados não atribuem essas formas comportamentais dos 
alunos como formas de violência, o que denuncia a limitação da definição que fazem do 
termo. 

Questionados sobre que relação percebem entre Formação Humana e Violência 
os professores revelam: 

 
Quando os valores são bem trabalhados e se tem uma boa estrutura familiar, 
as pessoas conseguem respeitar as diferenças e entender os limites dos 
outros. Se a criança ou o adolescente vive em meio a uma família de conflitos, 
fica difícil ela saber respeitar e aceitar a determinadas regras (Professor A); 
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Acredito que se existisse a prática de se debater temas sobre o assunto, de 
uma forma que chamasse a atenção do aluno, algo poderia ser mudado na 
mentalidade de muitos (Professor B); 

 
Existe uma forte relação, pois a formação humana ensina justamente como 
se comportar de maneira correta, dando total ênfase aos valores humanos 
(Professor C) 

 
São percepções de uma realidade carente de mudança, de defesa dos valores, 

de ação dos professores acerca da reflexão e movimento em busca de soluções frente à 
violência escolar e, por consequência, à violência social. Percebe-se a estreita relação 
entre a necessidade de formação integral do indivíduo-cidadão como ser complexo. 
Defesa dos valores humanos resumem a carência sentida por esses professores no trato 
cotidiano de suas atividades docentes.  

Por fim, para exemplificar a vivência da violência nas escolas pediu-se que 
contassem um fato vivido ou presenciado pelo professor que retrate o problema no loco 
de sua prática. A seguir transcreve-se e discute-se a partir das narrativas: 

 
Um aluno da turma de 6 anos queria sair da sala como de costume (pois 
sempre passava o horário quase todo fora de sala), a professora resolveu que 
naquele dia não deixaria que ele ficasse perturbando o sossego das outras 
salas, evitando sua saída, revoltado com a situação o garoto começou a chutar 
a porta da sala, vendo que a professora não se importava começou a bater 
nos colegas, a professora foi ao encontro para levá-lo de volta a sua cadeira, 
ele (a criança) correu e pegou um estilete que estava no meio das coisas da 
professora para tentar furá-la (a professora), porém esse encontrava-se 
travado e ele(o aluno) por ser pequeno não soube como abrir, nesse 
momento a professora segurou-o pelos ombros tentando sentá-lo, porém o 
aluno soltou-se e agarrou uma cadeirinha para jogar na professora, nesse 
instante o núcleo gestor chegou e levou a criança para deixá-la em casa. 
Dentro de poucos instantes a mãe do aluno chegou aos berros na escola para 
se entender com a professora, esmurrou a porta da sala e gritou desafiando 
a mesma a sair da sala e ir se entender com ela ali fora.  
Percebemos nesse caso a falta de estrutura dessa senhora, a forma que o filho 
se comportou na sala percebemos que é apenas o reflexo do que ele vive em 
casa. Sem nem mesmo antes conversar com a professora para saber o que 
tinha havido, acreditou no que o filho havia contado em casa, sem ouvir o 
outro lado da história. Houve aí violência verbal e psicológica, não houve a 
física porque a professora não abriu a porta, depois disso a professora pediu 
licença prêmio e vencido o prazo, pediu a licença sem remuneração 
(Professor A). 
 

O Professor a denuncia em seu caso a desestruturação familiar, a insegurança 
das escolas, o desrespeito dos alunos para com os professores, a falta de cooperação 
entre família e escola, a evasão docente ... fatos que caracterizam a escola da atualidade 
e temas dignos de ser postos em pauta quando se trata de pesquisa sobre a 
compreensão das tramas que se estabelecem no meio de educação formal. 

Além das danificações propositais dos bens materiais que constituem as 
principais incivilidades, Abramovay e Rua (2002) explicam que as incivilidades também 
podem ser cometidas contra pessoas e se expressam na forma de intimidações físicas 
(empurrões, escarros) e verbais (injúrias, xingamentos e ameaças). E isto também se 
pode perceber no caso do Professor B: 
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Foi comigo mesmo. Um aluno por conta de uma nota abaixo que a que ele 
pretendia (totalmente incoerentemente), reclamou com palavras de baixo 
cunho a minha pessoa, sobre o porquê da mesma. O mesmo, inclusive 
ameaçou no momento, que iria fazer um grande mal a minha pessoa. Chamei 
o mesmo para uma conversa informal, e conseguimos resolver que aquele 
caminho não seria o mais adequado (Professor B). 

 
O Professor B, por sua vez, exemplifica um tipo de violência comum nas escolas, 

a intimidação. Nesse caso temos o aluno intimidando o professor, mas sabe-se que a 
recíproca é verdadeira, bem como entre os pares existe este tipo de relação conflituosa. 
Além disso, o professor mostra o diálogo ou negociação como forma de enfrentar o 
conflito.  

Salamé (2003) enumera as forma de desordem e indisciplina, a desmotivação, a 
apatia, a falta de cooperação, má educação, insolência, desobediência, provocação, 
ameaças, hostilidade e estratégias verbais como exemplos de condutas que se repetem 
e constituem incivilidade na sala de aula. Mas além das incivilidades, a violência física 
também assume forma na escola. Segundo o Professor C: 

 
Estava lecionando minha aula normalmente quando dois alunos começaram 
a se esbofetear, por motivos que ainda não sei, foi necessário chamar a 
direção para acabar com a briga. 
 

O Professor C mostra um tipo de violência que muitas vezes se tenta mascarar, 
a violência física. Ela é mais comum entre os alunos e na maioria das vezes não são dadas 
a perceber. Ela ocorre em horários como intervalo, saída e entrada, deixando os 
professores e demais profissionais das escolas inconscientes da frequência com que 
ocorrem. Outras vezes os profissionais preferem não encarar a problemática e até se 
evadem desses momentos e lugares onde a probabilidade de ocorrência dos atos 
violentos oconteçam. No exemplo citado o professor se vê indefeso e incapaz de atuar 
sobre o conflito, busca ajuda e apoio da direção. Isso mostra a carência de muitos outros 
profissionais acerca do conhecimento e da preparação para enfrentar e preparar seus 
alunos para o enfrentamento ao conflito. 

Vê-se em Magalhães (2006, p.2) que “no caso do professor, mais 
especificamente, não sabe como agir para resolver e prevenir os múltiplos problemas 
relativos a violência que surgem no cotidiano escolar”. Falta-lhe, prioritariamente, o 
conceito de conflito e a compreensão de sua importância para formação integral do ser 
em sociedade. 

Arellano (2007) propõe a necessidade de aprender a analisar os conflitos, 
buscando suas causas, o que implica a docentes e alunos a necessidade de possuir 
ferramentas e utilizar estratégias que os ajude a conhecer e enfrentar os conflitos que 
os acometem cotidianamente. Realça o papel do professor no intuito de, na formação 
de seus alunos, incentivar o respeito e a consolidação de valores. 

Destaca-se a Mediação e a Negociação como meios para identificar e trabalhar 
o conflito no ambiente escolar. Arellano (2007) explica em que consiste cada um dos 
métodos: 

 
La Negociación, ha sido considerada como una interacción o intercambio 
entre distintas partes que tienen como objetivo obtener algo de las otras a 
cambio de también ceder algo, tienen como finalidad resolver alguna 
diferencia mediante un acuerdo. (p. 35). 
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La Mediación: Fundamentalmente puede considerarse como un sistema de 
negociación asistida, donde un tercero imparcial actúa como favorecedor y 
conductor de la comunicación, persiguiendo como propósito la búsqueda de 
suficientes puntos de encuentro, que permitan llegar a un acuerdo. (p. 37). 

Para negociar, as partes envolvidas utilizam sequências encadeadas, 
argumentam e influenciam-se mutuamente, além de serem influenciadas por agentes 
externos. Cada uma das partes sofre mudanças a partir da interação entre os 
negociadores (Arellano, 2007). 

A Mediação pode ser considerada uma forma especial de negociação onde entra 
em cena uma terceira pessoa, imparcial, que guia o processo através da persuasão e 
busca de soluções, ou ainda através da análise de alternativas, praticando a empatia e 
tendo como meta o acordo. Ao mediador não cabe tomar decisões. As partes devem 
buscar uma solução do tipo ganhar-ganhar (Arellano, 2007). 

No caso do Professor B percebe-se a utilização da Negociação e no Professor C 
uma tentativa de Mediação. Em ambos os casos os processos de resolução de conflitos 
são postos em prática quase inconscientemente, como uma resposta imediata ao 
estímulo dado pela situação violenta. Mas nem um dos professores têm consciência da 
estratégia utilizada nem dos mecanismos que podem torná-la produtiva para as partes 
envolvidas no conflito. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Retomando o objetivo ao qual se propôs este trabalho, a saber: refletir sobre a(s) 

percepção(ões) que os professores da Educação Básica do Município de Quixeré-Ce-Br 
têm da Formação Humana e da Violência nas Escolas, bem como da relação que se 
estabelece entre elas, pode-se, em caráter conclusivo mas, sem contudo, encerrar a 
questão, considerar: 

Os professores percebem a crescente onda de violência social e entendem que a 
escola é elemento constituinte da mesma e, por isso, autora e vítima; 

• Os conceitos que os professores formulam acerca da Formação Humana 
e da Violência são incompletos e fruto da experiência cotidiana, revelando uma carência 
da abordagem dos mesmos em sua formação inicial e continuada; 

• A percepção da relação entre violência e formação humana é percebida 
pelos professores, mas lhes faltam condições teóricas para atuar eficazmente sobre a 
primeira e persecução da segunda; 

A atenção dos pesquisadores para esta estreita e antagônica relação é necessária 
para que se possa acercar da compreensão do complexo meio escolar. 

As reflexões realizadas neste são introdutórias e superficiais no sentido do 
entendimento desta urgente e importante temática que, somada a muitas outras, 
compõem o cotidiano da prática docente. É necessária a exploração da mesma a fim de 
sistematizar os saberes docentes desenvolvidos e a desenvolver no enfrentamento à 
violência e na busca por uma Formação Humana integral dos sujeitos ligados à escola. 
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O QUE UM ALUNO GORDO TEM A DIZER? Da violência ao discurso da superação  
 
 

André Macx da Costa4                                                                 
 Romário da Costa Vieira5 
Francisco Vieira da Silva6  

 
 
RESUMO: O presente artigo trata de um estudo realizado com um sujeito gordo em um 
ambiente escolar, com o intuito de analisar os diversos tipos de violência por que 
passam esse sujeito, considerando as inúmeras coerções praticadas contra aqueles cujo 
peso destoa do padrão vigente. Além disso, importa-nos pensar nas estratégias didáticas 
que a escola pode utilizar para combater esse tipo específico de discriminação nas 
instituições educacionais. Para tanto, tivemos como base, as discussões teóricas como 
Foucault (2007), Melo (2016) ,Vigarello (2010), entre outros. A metodologia utilizada foi 
um estudo de caso, de caráter qualitativo. A investigação ocorreu com um aluno do 1° 
ano do ensino médio de uma escola pública da cidade de Rafael Godeiro, Rio Grande do 
Norte. Nosso corpus foi obtido por meio de uma entrevista com o discente antes 
mencionado. Os resultados da análise explicitam que o discente sofre, em sua trajetória 
estudantil, uma série de atos gordofóbicos, seja em relação à aparência física, seja no 
tocante relação com os demais colegas e ou na dificuldade com a prática de atividades 
físicas. No entanto, o discurso desse aluno deixa entrever que frente a essas 
discriminações, emergem condutas que visam superar tais entraves, especialmente em 
relação ao empoderamento do aluno gordo na escola e fora dela.   
 
Palavras chave: Sujeito Gordo. Escola. Ensino médio.   
 

 
INTRODUÇÃO 
 

O sujeito gordo é de fato um ser que sofre bastante preconceito, no tocante ao 
seu corpo que não se adapta aos padrões de beleza que são impostos pela sociedade 
atual. Falar desse tema envolve muitas questões delicadas de se tratar, sabemos que 
uma pessoa gorda sofre muito nos mais diferentes meios sociais em que vive desde o 
preconceito ao seu estado de saúde do seu próprio corpo, de fato, o sujeito gordo tem 
a aparência física rejeitada, como também por todas as questões que envolvem a saúde 
e o bem-estar. Em se tratando da criança ou dos jovens, isso é muito mais frequente, 
principalmente o adolescente/jovem, pois é a fase que mais se busca a beleza do corpo, 
é a fase em que tanto o seu corpo como o seu emocional está passando por muitas 
transformações, sendo assim, o jovem leva muito a sério a beleza de seu corpo, e quem 
não se encaixa nesse padrão é excluído e deixado de lado. 
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5 Graduando do curso de Letras/Libras da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Campus 
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6 Doutor em Linguística pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Docente da Universidade Federal 
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O presente artigo tem como objetivo tratar de um estudo realizado com um 
sujeito gordo em um ambiente escolar, com o intuito de analisar os diversos tipos de 
violência por que passam esse sujeito. No decorrer desta pesquisa, percebemos que o 
preconceito é algo constante na vida desse sujeito gordo e de tantas outras pessoas que 
tem forma física semelhante, desde apelidos que chegam a descaracterizar e que são 
atribuídos a sua forma física como “gordinho”, “bombado”, “baleia”, dentre outros 
vários que existem. Essa violência torna-se algo constante, ou seja, todo dia o aluno vai 
escutar esses apelidos e vai ser motivo de chacota entre as pessoas, o que acaba 
acontecendo que se torna engraçado para quem está falando, mas extremamente 
ofensivo para quem está sendo atingido.  

Por isso, resolvemos falar nesse artigo sobre esse tema, que apesar de vermos 
constantemente isso todos os dias, poucas pessoas falam do assunto, e poucas tomam 
alguma atitude sobre o mesmo. Não estamos tentando aqui resolver todos os 
problemas acerca do assunto, mais sim estamos de alguma forma alertando as pessoas 
sobre esse tema, recorremos ao um ambiente escolar, porque vemos que lá é o lugar 
em que é mais constante encontrar esse preconceito com o sujeito gordo. Sabemos que 
existem inúmeros preconceitos e discriminações contra os que estão à margem do 
padrão social, no entanto, vimos que esse é um dos que mais estão à tona na nossa atual 
sociedade.   

Para tanto, resolvemos dar ouvidos ao sujeito gordo, e escutar o que ele tem a 
falar sobre tudo isso. Fomos, então, entrevistar um discente de 16 anos de uma escola 
pública, com o objetivo de dar voz ao discente e de fato se engajar de verdade na 
pesquisa para ver a fundo o problema e ter realmente noção do que nós estávamos 
tratando. Fizemos então a pesquisa com um aluno de escola pública que estuda o 1° ano 
do ensino médio na cidade de Rafael Godeiro/RN. O mesmo vai relatar através de cinco 
perguntas que lhe foram feitas situações preconceituosas que lhe acontecem 
constantemente e que a partir daí podemos tirar as nossas conclusões.  

 O presente texto contém três tópicos, além desta introdução. No primeiro 
tópico, tratamos dos aspectos teóricos a respeito do sujeito gordo, já o segundo 
abordará o relato da pesquisa em questão, na qual descreveremos tendo por base o 
questionário. E nas considerações finais, vamos fazer uma síntese do assunto no geral e 
apresentar os resultados. 
 
ASPECTOS TEÓRICOS A RESPEITO DO SUJEITO GORDO  
 

Antigamente as gerações podiam classificar o sujeito gordo como sendo 
sinônimos de pessoas fortes e dotados de saúde, por disporem dessa condição, estavam 
sempre prontos para o trabalho e que tinham imunidades maiores, fazendo com que as 
doenças não os atacassem facilmente, ou se acontecer, tinha uma melhor recuperação 
se alimentando bem. Sobre isso Vigarello (2012, p.19) diz: O ‘gordo’, na intuição antiga, 
impõe-se ao imediato. Ele impressiona, seduz. Sugere também uma incarnação da 
abundância, indica riqueza, simboliza saúde.” O “gordo” era visto como um bom sinal, 
representava força e beleza, o problema era quando esse sujeito tornava-se “muito 
gordo”, essa pessoa já ia passar a ter vários problemas, tanto de saúde como problemas 
do cotidiano, uma caminhada, por  exemplo, já era um problema para ele, então existia 
essa preocupação de diferenciar o sujeito “gordo” do “muito gordo”. No seu estudo 
Vasconcelos (2004, p.74) mostra: 
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Conforme destacou Bol tanski, o corpo é: como um objeto cuja posse marca 
o lugar do indivíduo na hierarquia das classes, pela sua cor (descorada ou 
bronzeada), textura (flácida e mole ou firme e musculosa), pelo volume 
(gordo ou magro, rechonchudo ou esbelto),pela amplidão, forma ou 
velocidade de seus deslocamentos no espaço (desajeitado ou gracioso) é um 
sinal de status – talvez o mais íntimo e daí o mais importante – cujo resultado 
simbólico é tão maior, pois, como tal, nunca é dissociado da pessoa que o 
habita. (Apud BOLTANSKI, 1979/1984, p.183). 

 

As características de cada pessoa sempre demarcaram o seu grupo social, com 
as pessoas gordas não é diferente, os gordos, por exemplo, não iam fazer parte das 
pessoas que malhavam, pois ambos eram portadores de formas físicas bem diferentes, 
um com o corpo malhado e o outro com o corpo obeso, o que nos mostra, que 
características que uniam uma pessoa a outra em uma sociedade, sempre fez com que 
existissem diversos grupos sociais de pessoas. Assim, com o passar dos séculos e com 
uma abordagem nesta trajetória tudo foi se alterando para essas pessoas, trazendo 
medidas/estratégias mais rápidas tentando resolver/amenizar essa questão estética. 

 
Única saída: a ‘drenagem’, a eliminação desse ‘demasiado’ por meio de 
válvulas de escape e métodos para ‘desinflar’, pós, ‘purgantes’, 
‘adstringentes’, que supostamente limitariam os níveis de umidade e dariam 

firmeza à pele, como o tratamento dado a Luís Gordo em 1135.(VIGARELLO, 

2012, p.40-41). 
 

Vemos que a partir daí medidas médicas de saúde começaram a ser tomadas em 
relação ao corpo gordo, a drenagem foi uma delas. Como base de estudo e necessidade 
de classificação destas pessoas desenvolveu-se unidades de medidas que deixam você 
informado sobre qual sua massa corporal. A preocupação com a gordura chegou a um 
elevado nível que no século XIX, August Quételet 1832, embasado por Buffon e seus 
estudos diz: “a gordura de um homem grande não é a mesma de um homem pequeno, 
o peso de um gigante não poderia ser a mesma de um anão”.(VIGARELLO 2012, P.149),  
o corpo gordo já era um problema, não se tinha mais a mesma visão que outrora tinha 
desse corpo, o corpo gordo deixou de ser sinônimo de beleza, então criou-se tabelas e 
quadros de medidas, que após ser calculado, culminava na classificação destes 
indivíduos de acordo com o seu gênero e idade. 

Na sociedade contemporânea, por reflexo de várias mudanças históricas, as 
pessoas vivem estes conceitos, entendendo que o sujeito magro goza de mais saúde e 
que deve ser tomado como padrão de beleza. O fato é que ambos têm muitas 
susceptibilidades às várias doenças que acometem os humanos. E ainda se remetendo 
a essa questão de beleza estética que estamos engajados, acabam-se que por provocar 
entre as pessoas a questão de preconceitos, que englobam as mais diversas áreas da 
vida. Sobre essa questão, Vigarello (2012, p. 65) explana: 

 
A critica ao gordo muda com a renascença, focando mais a lentidão, a 
preguiça ou mesmo a incapacidade de compreender as coisas e as pessoas. 
Os “cuidados” com o gordo também se acentuam, concentrando-se mais em 
regimes e na contenção física aplicada diretamente sobre a carne por meio 
de cintas e corpetes. O horizonte cultural mudou. A gordura corpórea é 
sinônimo de lerdeza geral. 
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Vemos aqui que mudou totalmente a visão sobre o corpo gordo, ele agora é 
representação de lerdeza, preguiça entre outros atributos, percebe-se que esses 
discursos produzidos sobre o corpo gordo imputam uma grande rejeição sobre o 
mesmo, de tal forma que quem é gordo queiram emagrecer e quem é magro nunca 
deseje engordar. Nessa lógica, Vasconcelos (2004, p.68) acrescenta:  

 
Atualmente, parece existir apenas um tipo de corpo possível -o corpo magro. 
Vivemos em uma época de “lipofobia” como denominou Fischler (1995) e que 
está diretamente associada a uma“obsessão pela magreza, sua rejeição quase 
maníaca à obesidade” (Fischler, 1995, p.15). A sociedade contemporânea, ao 
valorizar a magreza, transforma a gordura em um símbolo de falência moral, 
e o gordo, mais do que apresentar um peso socialmente inadequado,passa a 
carregar um caráter pejorativo. 
 

 É praticamente um crime moral a pessoa ser gordo hoje em dia, o corpo gordo 
está totalmente fora, e até extinto dos padrões de beleza atual, ser gordo hoje em dia, 
é ser sinônimo de uma pessoa fracassada. Hoje o tema de sobrepeso/obesidade é 
tratado como epidemia em vários estudos. Conforme Vigarello  (2012, p.320):  

 
As pesquisas confirmam o seu crescimento: 1,2 bilhão de pessoas no mundo, 
em 2005, está com sobrepeso, 400 milhões são obesas4, 700 milhões 
deveram sê-lo em 20155. A incidência aumenta [...] é mais marcante nos 
Estados Unidos, tendo dobrado entre 1980 e 2000, ao ponto de na primeira 
década do século XXI dois terços dos adultos americanos serem obesos ou 
estarem com sobrepeso.  

 
Os números comprovam que a gordura é tratada como um dado muito 

preocupante para a sociedade, mostra-se uma preocupação muito grande por causa do 
número que aumenta diariamente, dessa forma, levantam-se dados a fim de que 
medidas serem tomadas. É importante ressaltar o bullying que pode ocorrer por conta 
disso, entender como acontece esse preconceito na prática e como esses discursos de 
ódio são produzidos pelos indivíduos contra os outros. Diante disso, Lisboa (2009, p. 49) 
contribui:  

 
Bullying é, portanto, o fenômeno pelo qual uma criança ou um adolescente é 
sistematicamente exposta(o) a um conjunto de atos agressivos (diretos ou 
indiretos), que ocorrem sem motivação aparente, mas de forma intencional, 
protagonizados por um(a) ou mais agressor(es). Essa interação grupal é 
caracterizada por desequilíbrio de poder e ausência de reciprocidade; nela, a 
vítima possui pouco ou quase nenhum recurso para evitar a e/ou defender-
se da agressão (Almeida et al., 2007; Bronfenbrenner, 1996 [1979]; Olweus, 
1993; Salmivalli et al., 1998). O que basicamente distingue esse processo de 
outras formas de agressão é o caráter repetitivo e sistemático e a 
intencionalidade de causar dano ou prejudicar alguém que normalmente é 
percebido como mais frágil e que dificilmente consegue se defender ou 
reverter a situação (Samivalli, 1998). 

 
A prática do bulliyng com pessoas gordas é uma das mais constantes em nosso 

meio, o fato de o corpo gordo ser rejeitado faz com que, pessoas que são gordas, sejam 
mal vistas em sociedade, de tal forma que pessoas com intenções maldosa, começam a 
oprimir esses sujeitos gordos, tentando rebaixá-los e deixar um nível abaixo deles, 
fazendo com que eles se tornem superior aos mesmos. Sabemos que todos os indivíduos 
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têm necessidades e direitos que são iguais a todos, entre eles temos a educação, com a 
afirmação de que todos têm esse direito, então lá nos centros educacionais tem-se uma 
diversidade de pessoas e culturas, e não diferentemente encontram-se gordos nestes 
espaços e muitas vezes faz com que o local de aprendizado virem um pesadelo em suas 
vidas devido o bullying por parte dos semelhantes. Com base na Constituição Federal do 
Brasil (1988, art. 205-206) tem-se: 

 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. Art. 206. O ensino será ministrado com base nos 
seguintes princípios: I – igualdade de condições para o acesso e permanência 

na escola. 

  
Todas as pessoas têm direitos iguais; no entanto, tem-se em algumas pessoas, a 

vontade de querer que seu próximo não tenha os mesmos privilégios, discriminando 
essas pessoas, e estes indivíduos acabam se retraindo de tudo que lhe é exposto, DE 
modo a provocar um enorme sentimento de impotência por não poder acabar com todo 
esse preconceito, acabando por interferir em seu processo de aprendizagem, e 
provocando um afastamento dos seus estudos e provocando Interferência em outras 
áreas da vida. Ainda de acordo com Lisboa (2009):  

 
É necessário se estar atento para as diferentes formas de manifestação 
de bullying, diferenças de gênero e papéis sociais, considerando variáveis 
contextuais e todas as sutilezas envolvidas no processo. O bullying pode 
dificultar o desenvolvimento social e acadêmico (Almeida et al., 2001) e os 
relacionamentos interpessoais positivos, na infância e adolescência, geram 
melhores níveis de aprendizagem, elevam a autoestima e incrementam o 
repertório de habilidades sociais (Del Prette e Del Prette, 2005; Lisboa e 
Koller, 2004). As interações no grupo de pares podem favorecer a delimitação 
da identidade e do papel social, proporcionando não somente a 
aprendizagem de conteúdos acadêmicos e formais, como também a 
aprendizagem de habilidades e competências sociais, mediante relações 
positivas de amizade (Lisboa et al., 2009). 

 
O bulliyng tem diversas formas de se manifestar e as pessoas gordas são as 

muitas de várias pessoas atingidas, e elas precisam superar isso, no entanto, a escola é 
um ambiente de crianças, adolescentes e jovens, todos eles estão em um processo de 
transformação mental e física, se por ventura essas pessoas vierem a sofrer algum tipo 
de preconceito, pode lhe deixar traumatizada por resto da vida, o que vai gerar muitas 
conseqüências ruins. Depois de tudo que se passou com estes sujeitos, em que o corpo 
se difere do padrão vigente, hoje se começa a notar a presença deste público, 
principalmente, em desfiles de moda e questão de estética, mostrando que os 
indivíduos estão superando todos esses sentimentos de ódio, e mostrando a questão de 
orgulho e que são capazes de ganhar espaço na sociedade.  
 
 O QUE UM ALUNO TEM A DIZER?  
 

Passamos então a realidade de um sujeito gordo no contexto escolar, já de 
antemão, todos nós temos o conhecimento do que seja uma escola, como é um 
ambiente escolar, até porque todos nós convivemos nesse ambiente, e com certeza 



28 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

através do conhecimento enciclopédico que somos portadores, sabemos perfeitamente 
o que é a escola. Dentro desse contexto, sabemos que a escola é um ambiente das 
diferenças, na qual vão existir várias pessoas com diversas características diferentes, 
como pessoas gordas, magras, altas, baixas entre outras.  

Os sujeitos sempre são identificados no ambiente escolar através de uma 
característica sua que é percebida pelas pessoas, geralmente os alunos, professores, 
gestores, entre outros, sempre lhes é atribuído um meio de identificação, que ocasiona 
da pessoa ser conhecida dentro do ambiente escolar não pelo seu nome mais por um 
apelido que lhe é atribuído, com o sujeito gordo não é diferente, evidentemente que 
seus apelidos vão ser atribuídos ao seu peso, a sua forma física, e de forma muitas vezes 
maldosa se começa com palavras que não parecem mais são maldosas, o que resulta em 
várias brincadeiras de mau gosto, e esse aluno gordo passa a sofrer com a discriminação 
na mais conhecida como bullying. 

O bullying na escola é algo que não devia mais está presente no ambiente 
escolar, pois não atinge só pessoas acima do peso, ele é praticado com obesos, magros, 
loiros, negros entre outros. Trata-se de um tema muito sério em que exige das 
autoridades tomar decisões acerca do assunto para evitar que esse tipo de prática 
maldosa aconteça, no entanto, todas as pessoas precisam colaborar para acabar com o 
problema. 

 Escolhemos trabalhar com o sujeito gordo porque percebemos que é uma das 
formas mais constantes de prática de bullying nas escolas, e não só nas escolas, no 
cotidiano da vida, porém, a escola é o lugar mais evidente ou um dos lugares em que 
vemos isso constantemente, pois se trata de um espaço social em que várias pessoas 
estão convivendo num mesmo ambiente, portanto, é o lugar das diferenças. Sendo 
assim, o aluno gordo era pra ser, no espectro das diferenças escolares, só mais um aluno 
com características físicas e mentais diferentes como a de tantos outros alunos que 
estão presentes naquele meio social, e então o mesmo seria tratado como um normal 
pelo fato de cada sujeito ser diferente um do outro, no entanto, isso na prática não 
funciona bem assim. O aluno gordo sofre muito com os preconceitos das pessoas para 
com ele, e isso é lamentável. 

A presente pesquisa foi feita com um aluno de uma escola pública do município 
de Rafael Godeiro/RN que estuda no 1° ano do Ensino Médio. Com esses dados obtidos, 
passamos a ter uma noção da realidade desse aluno gordo no ambiente escolar, para 
isso, apresentamos um questionário com cinco perguntas. A primeira delas questionava 
se o discente se sentia infeliz por ser gordo? O aluno relatou: 
 

Não, eu não me sinto infeliz por ser gordo, embora que muitas pessoas 
nos julguem por a gente ser gordo, julgando só pela aparência e não 
por dentro, eu fico indignado com isso, mais não posso fazer muita 
coisa. 

 
 

A pergunta introdutória da nossa pesquisa iria influenciar muito o decorrer da 
nossa entrevista, afinal, nos dias atuais, a felicidade da pessoa depende de está bem 
fisicamente. Conforme afirmam Azevedo e Abuchaim (1998, p.35):  

 
Sentimentos de baixa auto-estima correm paralelos à constante insatisfação 
com a forma corporal, ou seja, a auto-estima depende da eficiência de seus 



29 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

métodos para alcançar o corpo desejado. Tudo funciona como se os outros 
valores pessoais não existissem ou fossem secundários, pois só conseguem se 
sentir socialmente aceitos se estiverem fisicamente dentro dos padrões 
desejados pela sociedade. 
 

A beleza corporal é tão valorizada hoje em dia, que para o sujeito ser aceito na 
sociedade, ele precisa ter o corpo desejado pelas pessoas, no entanto, apesar de o corpo 
gordo não ser aceito socialmente, o entrevistado afirma de maneira firme que não é 
infeliz por ser gordo. Contudo, deixa bem claro que também não é satisfeito com o fato 
das pessoas quererem lhe fazer uma pessoa infeliz pelo simples fato de ser gordo, ele 
se sente meio que de mãos atadas perante a situação, relata que não pode fazer muita 
coisa, afinal de contas, essas situações só se mudam se a pessoa tomar uma decisão 
própria de combater aquilo ou até mesmo não praticar mais tal ato, o que devemos 
fazer então como ele deixou bem claro na sua fala, é parar de julgar pela aparência e 
começar a ver mais o interior das pessoas. Partindo para a segunda pergunta indagamos 
se ele já sofreu algum tipo de preconceito no ambiente escolar por ser gordo? O discente 
se coloca dessa forma: 

 
Até hoje, de certa forma todas as pessoas sofrem preconceito, mais assim, 
nós não podemos se deixar rebaixar por causa disso, muita gente gorda que 
eu já vi, por exemplo, se suicidam por causa disso, por sofrerem preconceito 
por ser gordo, eu não ligo muito pra isso não, entra pelo um ouvido e sai pelo 
outro. 
 

Não é de se admirar que o entrevistado relate que até hoje sofre preconceito, 
pois todos nós sabemos que ainda, em pleno século XXI, existe muito preconceito na 
escola, e quando ele relata que todas as pessoas sofrem preconceito, significa dizer que 
não só gordos mais negros, brancos, magros entre tantos outros sofrem descriminação. 
Conforme destacou Boltanski (1979/1984, p.183), o corpo é: 

 
como um objeto cuja posse marca o lugar do indivíduo na hierarquia das 
classes, pela sua cor (descorada ou bronzeada), textura (flácida e mole ou 
firme e musculosa), pelo volume (gordo ou magro, rechonchudo ou esbelto), 
pela amplidão, forma ou velocidade de seus deslocamentos no espaço 
(desajeitado ou gracioso).  

 
 Dessa forma, era pra ser mais do que normal vivermos em comunhão com as 

diferenças, afinal de contas, todas as pessoas apresentam características nos mais 
amplos contextos. Na fala do aluno gordo, ele relata um fato triste que ocorre 
cotidianamente no meio: pessoas que se suicidam por sofrerem preconceito devido a 
sua forma física, algo muito sério, a pessoa ser discriminada por ser gorda não é nada 
fácil, na escola mais ainda, essa pessoa gorda vai ser excluída de alguns grupos, na hora 
da merenda, por exemplo, vai ser alvo de brincadeiras de mau gosto, e por aí se estende, 
o que se pode tirar disso, é que muitas vezes a escola torna-se um ambiente 
preconceituoso e deixa de ser um ambiente acolhedor das diferenças. 

Em relação à terceira pergunta, esta trouxe a seguinte problemática: Você como 
uma pessoa gorda, sente dificuldades de praticar atividades físicas? 
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Às vezes, porque tem alguns exercícios que é preciso que a gente corra 
muito, se esforce bastante, e pelo fato de a pessoa ser acima do peso, 
não aguenta tanto esforço físico. 

 
 É fato que pessoas gordas sentem mais dificuldades de praticar alguns exercícios 

físicos, por conta do seu corpo ser muito pesado para exercícios que não levam em conta 
as singularidades de cada corpo. Isso é muito complicado quando essa pessoa é um 
adolescente como é caso do entrevistado, todo jovem tem muita energia por conta da 
sua idade, é muito imperativo, e quando esse mesmo adolescente tem dificuldade de 
praticar atividades físicas, a vida fica muito mais complicada para ele.  Já a quarta 
pergunta se propôs a questionar o que as pessoas falam de você, em relação a sua 
aparência? 
 

Muitas pessoas, na verdade, a grande maioria, chama de feio, gordo, 
baleia, “ai que menino gordo” entre outros. Assim, eu acho que se 
trata de um tipo de preconceito que se a gente for levar a sério, ia 
longe isso, porque por exemplo, você é uma pessoa magra, normal, eu 
não tenho o que dizer, mas quando você chega em uma turma de 
pessoas e que você é gordo, certamente você irá sofrer preconceito, 
com algum tipo de piadinha que você irá ouvir com relação a sua forma 
física, e de certa forma acabam lhe excluindo. 

 
O preconceito atinge muitas pessoas, o entrevistado explicita que ele convive 

diariamente com xingamentos atribuídos a sua forma física, o que evidentemente deixa-
o bastante incomodado com essas situações na qual o mesmo é exposto diariamente. 
Segundo Lopens Neto e Saavedra (2003, p. 18)  
 

o bullying pode ser subdividido em ações diretas - físicas (bater, chutar, tomar 
pertences) e verbais (apelidos, insultos, atitudes preconceituosas) - e ações 
indiretas (ou emocionais), as quais se relacionam com a disseminação de 
histórias desagradáveis e indecentes ou pressão sobre outros, para que a 
pessoa seja discriminada e excluída de seu grupo social. 
 

O bullying é manifestado de várias formas, nas palavras do discente ele deixa 
bem claro que a forma de preconceito que mais sofre é a verbal, de apelidos e insultos 
que são atribuídos a ele, no entanto, percebe-se nas suas palavras que o discente tenta 
superar isso da melhor maneira possível e que jamais deixa-se ofender por palavras 
maldosas. Cabe as pessoas se conscientizarem de que essas piadinhas que os mesmos 
falam para ser engraçado torna-se algo muito ofensivo para quem está sendo atingido 
com isso. Por último, perguntamos se ele tem algum trauma da escola, por conta de atos 
preconceituosos que lhe aconteceram? 

 
Olha, não. Lógico que é inevitável que isso não aconteça, no entanto, 
eu nunca levo pro lado pessoal, embora algumas vezes eu tenha 
chegado a brigar por causa disso, mais sempre superei bem. 

 
As consequências do bullying podem gerar os mais diversos tipos de traumas e 

consequências. Como relata Silva (2010, p.9): 
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As consequências são as mais variadas possíveis e dependem muito de cada 
indivíduo, da sua estrutura, de vivências, de predisposição genética, da forma 
e da intensidade das agressões. No entanto, todas as vítimas, sem exceção, 
sofrem com os ataques de bullying (em maior ou menor proporção). Muitas 
levarão marcas profundas provenientes das agressões para a vida adulta, e 
necessitarão de apoio psiquiátrico e/ou psicológico para a superação do 
problema. Os problemas mais comuns são: desinteresse pela escola; 
problemas psicossomáticos; problemas comportamentais e psíquicos como 
transtorno do pânico, depressão, anorexia e bulimia, fobia escolar, fobia 
social, ansiedade generalizada, entre outros. O bullying também pode agravar 
problemas preexistentes, devido ao tempo prolongado de estresse a que a 
vítima é submetida. Em casos mais graves, podem-se observar quadros de 
esquizofrenia, homicídio e suicídio. 

 
São vários fatores que levam o sujeito gordo a ficar traumatizado com o 

preconceito, o discente entrevistado não nega que sofreu e sofre ainda muito com o 
preconceito que as pessoas têm com a sua forma física, mas ele se mostra bastante 
convicto em relação à imagem de si e que nunca deixou ser ofendido perante inúmeras 
situações que passou. Quando o mesmo relata que não guarda nenhum trauma do 
passado, isso lhe deixa muito mais fortalecido para enfrentar o futuro, pois ele 
conseguiu deixar as coisas ruins no passado e seguir em frente e jamais deixar que 
ninguém lhe atrapalhe.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Durante a realização da nossa pesquisa, podemos perceber uma realidade ainda 
lamentável. Com efeito, existe muito preconceito na escola. Por mais que as pessoas 
sejam orientadas constantemente a não praticarem tal ação, a situação ainda é 
preocupante. Os alunos gordos sofrem diariamente com isso, o fato do corpo gordo ser 
rejeitado pela sociedade no geral por se tratar de um corpo que não representa beleza, 
causa uma crise de identidade muito grande nesse jovem/adolescente acima do peso, 
pois é nessa fase em que nosso corpo sofre muitas mudanças, e consequentemente, 
esses sujeitos vão passar a se preocupar com o seu corpo. 

Diante dos dados que foram obtidos através da pesquisa, por meio de cinco 
perguntas que lhe foram interrogadas, podemos perceber através das respostas do 
discente perante os questionamentos que lhe foram feitos, comprovamos que o aluno 
gordo sofre bastante preconceito, é alvo de piadas e brincadeiras com a sua forma física, 
e isso é mais frequente no ambiente escolar, faz com que o mesmo tenha uma certa 
dificuldade de se encaixar em algum grupo de amigos, de praticar atividades físicas na 
escola, principalmente aqueles que exigem dele  bastante esforço físico, e seja um 
pouco excluído das atividades normais que um adolescente faz constantemente na 
escola. 

Desse modo, os resultados da análise explicitam que o discente sofre, em sua 
trajetória estudantil, uma série de atos gordofóbicos, seja em relação à aparência física, 
seja no tocante relação com os demais colegas e ou na dificuldade com a prática de 
atividades físicas. Todavia, o discurso desse aluno deixa entrever que frente a essas 
discriminações, emergem condutas que visam superar tais entraves, especialmente em 
relação ao empoderamento do aluno gordo na escola e fora dela.    
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CARACTERÍSTICAS E CONSEQUÊNCIAS DO BULLYING EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE 
ENSINO MÉDIO NA CIDADE DE CRATEÚS - CE 

 
    Laurismar Bezerra de Pinho7 
Ronnie Wesley Sinésio Moura8 

João Paulo Ribeiro de Holanda9 

 
 
RESUMO: O fenômeno denominado bullying compreende diversas formas de agressão, 
intencional e repetitiva, praticada por um ou mais indivíduos contra outro(s), onde 
geralmente observa-se uma desigualdade de poder. Nesse sentido, as escolas ainda 
apresentam um cenário de violência seja ela física e/ou psicológica. Diante dessa 
perspectiva, esse artigo objetiva analisar os aspectos que caracterizam a problemática 
do bullying escolar e quais as suas consequências no desenvolvimento cognitivo, afetivo 
e psicológico das vítimas. As reflexões conceituais foram embasadas e fundamentadas 
a partir da pesquisa bibliográfica de autores reconhecidos que tratam dessa temática 
como: Chalita (2008), Fante (2011), Silva (2010), dentre outros. No que diz respeito à 
metodologia, classificamos esta de acordo com a estratégia como sendo uma pesquisa 
de campo e de acordo com à natureza, como sendo de uma abordagem qualitativa. Para 
tal, realizamos observações, entrevistas, aplicamos questionários aos professores do 
Ensino Médio de uma Escola pública estadual no Município de Crateús – CE e 
construímos um diário de campo para registrar as impressões realizadas durante a 
pesquisa. Pudemos verificar em nossas observações, mediante os apelidos ofensivos, 
termos pejorativos e agressões físicas durante as aulas e demais atividades, que os casos 
de bullying são difíceis de identificar porque as vítimas por medo ou vergonha não 
comentam com ninguém sobre as agressões. Aqueles que presenciam os atos de 
violência, chamados de espectadores, não tomam qualquer atitude por medo de 
represálias ou de se tornarem as próximas vítimas. A ocorrência do fenômeno afeta 
diretamente as vítimas, ocasionando baixa autoestima e interferindo de forma negativa 
no processo de aprendizagem escolar. Assim, reconhecemos que cabe à escola avaliar 
suas necessidades e possibilidades para a construção de um projeto que alcance todos 
os alunos: vítimas, agressores e espectadores da violência, tornando a escola um 
ambiente seguro e de convivência amigável.  
 
Palavras- chave: Bullying. Ensino Médio. Aprendizagem. Prevenção. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Este estudo tem por finalidade analisar a ação da violência no contexto escolar, 
conhecida por bullying. A problemática do bullying escolar é caracterizada como uma 
forma de violência física ou moral entre alunos, sejam crianças ou adolescentes, no 
interior da escola, que de forma intencional e repetitiva agridem, ofendem, humilham 
outros alunos com o objetivo de causar sofrimento e exclusão social das vítimas. 

                                                           
7 Especialista em Gestão de TI, IFCE, laurismar.bezerra@ifce.edu.br 
8 Mestre em Educação, IFCE, rwsinesiomoura@gmail.com. 
9 Graduado em Educação Musical, IFCE, joao.holanda@ifce.edu.br 
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Neste sentido, procurou-se analisar os aspectos que caracterizam o bullying e como 
podem interferir na vida dos envolvidos, quais as consequências no desenvolvimento 
cognitivo, afetivo e psicológico dos alunos vitimados. Também, buscou-se compreender 
como a escola pode contribuir de forma positiva na prevenção e combate a violência no 
seu ambiente físico. 

Como referencial teórico refletimos sobre as obras de Chalita (2008), Fante 
(2011), Silva (2010), entre outros, por serem autores com grande colaboração nesse 
tema. Em suas obras, estes autores fazem uma análise do fenômeno bullying abordando 
seu histórico, características, personagens, consequências e outros pontos relevantes. 

A escola é um ambiente que deve zelar e estar comprometida com o 
conhecimento, a aprendizagem, a formação cidadã e o bem estar dos alunos. No 
entanto, essas instituições que deveriam ser um local agradável e sadio tem sido cenário 
de frequentes atos de violência, ficando evidente a conduta bullying. 

Este trabalho dedica-se ao esclarecimento do bullying, desde suas características 
às consequências que podem acompanhar os envolvidos durante toda a vida. 
Abordando também, a responsabilidade dos pais e da escola na educação, orientação e 
disciplina dos estudantes, para contribuir na prevenção e combate das atitudes cruéis 
que caracterizam esse fenômeno. 

O interesse pelo tema surgiu mediante os diversos casos divulgados pela mídia e 
as discussões provocadas por eles. Também através de outras informações encontradas 
em livros e artigos, onde podemos perceber como o fenômeno é antigo e ocorre com 
frequência, embora, muitas vezes, os alunos não saibam do que se trata. Justifica-se 
pelo desejo de conhecer mais sobre o assunto e contribuir com a comunidade escolar e 
com a sociedade em geral que precisa ter conhecimento do problema, para identificá-
lo e lidar com ele da melhor maneira. 

Optou-se por desenvolver uma análise sobre o bullying através do seu histórico 
e suas características, observando que aspectos internos e externos a escola têm 
contribuído para o desenvolvimento de tais situações. A escola é responsável pelo 
atendimento da população em idade escolar, a ela cabe ensinar e garantir a 
aprendizagem de certos conteúdos necessários à inserção das novas gerações na vida 
em sociedade, oferecendo instrumentos de compreensão da realidade e favorecendo a 
participação dos educandos em relações sociais diversificadas e cada vez mais amplas. 

Sua importância acadêmica é indispensável, sobretudo, no debate empreendido 
em torno da violência no contexto escolar. Ademais, possibilita aos discentes à 
construção de uma consciência crítica, com o propósito de desenvolver neles a 
capacidade de identificar o problema e refletir sobre ele para apontar caminhos na 
superação do fenômeno. 

Para contribuir com o trabalho, realizou-se uma pesquisa de campo em uma 
escola pública estadual, localizada ns cidade de Crateús - CE. Durante a pesquisa foram 
realizadas observações, uma entrevista com os gestores e aplicamos um questionário 
para os professores.  

No que concerne ao campo da investigação científica, buscou-se consolidar 
perspectivas propondo reflexões acerca do bullying, que proporcione aos educandos 
uma orientação científica na condução de seus entendimentos sobre o assunto objeto 
de estudo. Também pretendeu-se mostrar que é um direito de toda criança e 
adolescente frequentar uma escola segura, que prepare cidadãos conscientes e éticos, 
que respeitem ao próximo e as diferenças. 
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BULLYING: CONCEITO E CARACTERÍSTICAS 

 
Nos últimos tempos, estudiosos identificaram a ocorrência de um fenômeno ao 

qual denominaram bullying. Termo de origem inglesa, foi adotado em diversas línguas 
devido à dificuldade de tradução. Tem origem no termo bully que por sua vez significa 
brigão, tirano, valentão e hoje é considerado tão antigo quanto à própria escola. 

O bullying é considerado um problema mundial encontrado em todas as escolas, 
sejam elas públicas ou privadas. Trata-se de uma agressão física e/ou psicológica 
praticada por crianças e adolescentes (agressores) com a intenção de causar dor ou 
sofrimento a outras  crianças e adolescentes (vítimas) repetidas vezes ao longo do 
tempo. Observa-se que geralmente há uma desigualdade de poder entre a vítima e o 
agressor, este é também conhecido por bullie. 

A prática do bullying surge, muitas vezes, da necessidade do indivíduo se impor 
sobre o outro, para demonstrar poder ou para se satisfazer pessoalmente. Todavia, as 
consequências provocadas podem se configurar em traumas irreparáveis ao longo da 
vida, seja baixa autoestima, depressão, queda no rendimento escolar, dificuldades de se 
relacionar e até suicídio. 

Na sua grande maioria, os casos de bullying são de difícil identificação. A vítima 
por se sentir constrangida ou por medo de sofrer retaliação não denuncia o agressor e 
os espectadores temem vir a ser as próximas vítimas. As agressões quase sempre são 
consideradas naturais e sem importância, tornando banal o sofrimento das vítimas e 
dificultando a resolução do problema. Fante (2011, p. 28) conceitua que: 

 
[...] bullying é um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e 
repetitivas que ocorrem sem motivação evidente, adotado por um ou 
mais alunos contra outro(s), causando dor, angústia e sofrimento. 
Insultos, intimidações, apelidos cruéis, gozações que magoam 
profundamente, acusações injustas, atuação de grupos que 
hostilizam, ridicularizam e infernizam a vida de outros alunos levando-
os à exclusão, além de danos físicos, morais e materiais, são algumas 
das manifestações do comportamento bullying. 
 

Esta pesquisa refere-se ao bullying no contexto escolar, mas é importante deixar 
claro que o bullying está presente em qualquer lugar onde exista uma relação 
interpessoal, seja no trabalho, na família, enfim, inclusive entre os adultos. A situação 
pode ser mais grave na adolescência por tratar-se de uma fase repleta de mudanças 
corporais, emocionais, psicológicas e sociais.  

A violência no contexto escolar tem se manifestado de diversas formas, incluindo 
os conflitos interpessoais, danos ao patrimônio e inclusive o uso de armas dentro da 
escola. Este comportamento afeta a sociedade como um todo e se configura em um 
fenômeno complexo resultante de inúmeros fatores, tanto internos como externos à 
escola. 

É comum a existência de conflitos entre os alunos de uma escola, como brigas e 
desentendimentos, que, frequentemente, começam pela dificuldade de aceitação de 
uma diferença. Pode envolver religião, etnia, peso, estatura física, orientação sexual, 
deficiências vocais, auditivas ou visuais. É uma diferença de ordem social, física, 
psicológica ou sexual ou possui relação com aspectos como coragem, força, habilidades 
esportivas ou intelectuais. 
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Por possuir influências externas, como a familiar e os meios de comunicação, a 
intervenção, muitas vezes, vai além da capacidade e da competência das instituições de 
ensino. Tão presente no ambiente escolar, a violência prejudica os vínculos existentes 
entre crianças e jovens e pode trazer consequências para toda a vida. Fante (2011, p. 
168) discorre de forma sintetizada sobre os fatores que podem determinar as causas do 
comportamento violento: 

 
Os fatores externos são decisivos na formação da personalidade do 
aluno, pela influência que recebe no seu contexto familiar, social e 
pelos meios de comunicação. A escola não dispõe de recursos e de 
meios para impedir a influência dos fatores externos sobre a vida de 
seus alunos, entretanto, torna-se alvo de muitos casos de violência, 
praticados em decorrência desses fatores que não estão sob seu 
controle (...). Quanto aos fatores internos, podemos classificá-los em 
três categorias: o clima escolar, as relações interpessoais e as 
características individuais de cada membro da comunidade escolar. 
 

A violência tem atingido a todos os setores da sociedade, inclusive a escola. 
Frequentemente, a mídia divulga notícias a respeito da violência existente entre alunos, 
pais, professores e funcionários. Muitas vezes, acontece em forma de “brincadeira”, mas 
com o objetivo de humilhar a vítima. A hostilidade presente na escola só contribui para 
a degradação da sociedade e para a negação dos direitos humanos. Silva (2010, p. 64) 
ressalta que: 

 
Testemunhamos diariamente a multiplicação e o aumento da 
intensidade dos comportamentos agressivos e transgressores na 
população infantojuvenil. As instituições educacionais se vêem 
obrigadas a lidar com fenômenos como o bullying, que, embora 
sempre tenha existido nas escolas de todo o mundo, hoje ganha 
dimensões muito mais graves. O fenômeno expõe não somente a 
intolerância às diferenças, como também dissemina os mais diversos 
preconceitos e a covardia nas relações interpessoais dentro e fora dos 
muros escolares. 
 

Muitas vezes, essa forma de violência ocorre sem a presença de testemunhas, 
tornando mais difícil a identificação do(s) agressor (es). Quando há testemunha (s) - 
também chamadas de espectadores - esta (s) teme (m) fazer uma denúncia para não vir 
a ser a próxima vítima. O agredido não faz a denúncia por medo de represálias, por 
vergonha ou por não acreditar que o problema será resolvido. Segundo Silva (2010, p. 
45), “os espectadores são aqueles alunos que testemunham as ações dos agressores 
contra as vítimas, mas não tomam qualquer atitude em relação a isso”. 

As brincadeiras têm que acontecer de forma natural e sadia entre os alunos.  
Quando alguns se divertem à custa do sofrimento de outros com a intenção de causar 
sofrimento ou exclusão se utiliza o termo bullying, por tratar-se de uma violência 
intencional que impossibilita as vítimas de reagirem diante das agressões sofridas.  

O bullying apresenta características desumanas, violentas e constrangedoras. 
Sem motivos evidentes, ocorre através de agressões físicas e verbais ou pela 
disseminação de comentários desagradáveis, visando à exclusão social e discriminação 
da vítima. 
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As crianças e adolescentes tem seus direitos amparados pelo Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) em vigor desde 1990 sob a lei de nº 8.069/ 90 de 13 de julho de 
1990. Onde nos artigos 15 a 18 se expressa que: 

 
Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito 
e à dignidade como pessoas humanas em processo de 
desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais 
garantido na Constituição e nas leis. 
Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: 
IV- brincar, praticar esportes e divertir-se; 
V- participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação;  
VII- buscar refúgio, auxílio e orientação. 
Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade 
física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a 
preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, 
ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. 
Art. 18. É dever de todos velar pala dignidade da criança e do 
adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, 
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor (BRASIL, 1990, p. 
3). 
 

O fenômeno bullying pode ser considerado tão antigo quanto à instituição 
escola. No entanto somente a partir dos anos 1970, o tema passou a ser objeto de 
estudos científicos. As primeiras pesquisas tiveram início na Suécia, a partir da 
preocupação da sociedade com a violência entre os estudantes, posteriormente 
despertou o interesse dos demais países escandinavos. No Brasil, a atenção dada a esse 
problema vem se intensificando nos últimos anos. Desde 2001 a Associação Brasileira 
Multiprofissional de Proteção à Infância e à Adolescência (ABRAPIA) se dedica a 
pesquisar e divulgar este fenômeno.  

Chalita (2010, p. 121) nos fala sobre um estudo realizado pela educadora Cleo 
Fante nos anos de 2002 e 2003 em São José do Rio Preto, cidade do interior de São 
Paulo. Cerca de 2 mil alunos de oito escolas públicas e particulares participaram da 
pesquisa, esta constatou que 49% dos estudantes estavam envolvidos com o bullying: 
22% como vítimas, 15% agressores e 12% vítimas-agressores – são aqueles que além de 
sofrerem as agressões também às reproduzem. 

Para que a escola possa prevenir a violência que se desenvolve em seu contexto, 
seus profissionais devem receber formação para utilizar estratégias adequadas à 
realidade educacional e que envolvam toda a comunidade escolar. O que se percebe, 
muitas vezes, é o despreparo dos educadores em lidar com tais situações. 

 
Por despreparo ou comodidade, vários educadores acabam 
inventando fórmulas e acreditando nelas. Decepcionam-se quando 
percebem que o que deu certo com uma turma foi insuficiente para 
outra. Isso porque acreditam na homogeneização. Aliás, as avaliações 
geralmente levam a esse erro (CHALITA, 2008, p. 72). 
 

É fundamental que haja uma conscientização dos educadores em geral no que 
diz respeito ao bullying. Faz-se necessário saber que nem todas as brincadeiras são 



38 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

realmente lúdicas para que uma intervenção deste profissional seja possível, de forma 
a acrescentar positivamente melhorias nas situações encontradas.  

É importante que o tema seja amplamente divulgado e que os estudantes 
tenham a oportunidade de falar sobre bullying, no intuito de criar estratégias adequadas 
à redução desse tipo de comportamento. A escola não se configura apenas em um local 
de ensino formal, mas também de formação cidadã, portanto deve ser um ambiente 
onde os estudantes possam conviver em harmonia e respeito às diferenças. 

 
Todos desejamos que as escolas sejam ambientes seguros e saudáveis, 
onde crianças e adolescentes possam desenvolver, ao máximo, os seus 
potenciais intelectuais e sociais. Portanto, não se pode admitir que 
sofram violências que lhes tragam danos físicos e/ou psicológicos, que 
testemunhem tais fatos e se calem para que não sejam também 
agredidos e acabem por achá-los banais ou, pior ainda, que diante da 
omissão e tolerância dos adultos, adotem comportamentos agressivos 
(LOPES NETO, 2005, p. 165). 
 

O bullying pode ocorrer de maneira direta ou indireta. A forma direta é utilizada 
com mais frequência entre os agressores do sexo masculino, refere-se a insultos, 
apelidos ofensivos, extorsão de dinheiro, comentários racistas, agressões físicas como: 
chutes, empurrões, tapas; além de roubo, destruir objetos do colega e obrigar a 
realização de atividades servis. 

Na forma indireta, o bullying é mais comum entre as meninas, tem como 
característica atitudes que visam levar a vítima ao isolamento social. Também 
compreende fofocas e comentários cruéis, difamações, boatos degradantes sobre a 
vítima e sua família, atitudes de indiferença e intrigas. Aqui, costuma-se perceber a 
utilização dos meios de comunicação, nesta perspectiva chama-se cyberbullying ou 
“bullying virtual”. 

 
Os meios de comunicação costumam ser eficazes na prática do 
bullying indireto, pois propagam, com rapidez e dimensões 
incalculáveis, comentários cruéis e maliciosos sobre pessoas públicas. 
A perspectiva virtual é conhecida como cyberbullying e realiza-se por 
meio de mensagens de correio eletrônico, torpedos, blogs, fotoblogs, 
e sites de relacionamento, sempre anonimamente (CHALITA, 2008, p. 
83). 
 

O agressor pode espalhar rapidamente tais agressões, publicando-as na Internet, 
pois é o meio de comunicação pelo qual as informações são repassadas de forma mais 
rápida e fácil, além de ser o meio pelo qual a maioria das pessoas se comunica. Por não 
existir uma fiscalização eficiente, capaz de punir e determinar regras para a publicação 
de materiais na Internet, todo usuário pode postar qualquer conteúdo, mesmo sem 
identificação. 

O cyberbullying pode causar grandes transtornos às vítimas, que tem suas vidas 
expostas de forma cruel para todos que acessam o conteúdo publicado. É importante 
que os pais estejam presentes e atentos sobre o que seus filhos fazem durante tanto 
tempo na Internet. Como afirma Pereira (2009, p. 53), “sendo a família uma das 
principais instituições de educação, cabe a ela investir nos jovens, incutindo-lhes o 
respeito ao próximo e a não violência”. Precisamos reconhecer que o bullying não é 
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“brincadeira de criança” e é prejudicial para todos, principalmente quando acontece na 
escola, onde crianças e adolescentes passam grande parte do dia durante a vida. 

Reafirma-se a necessidade de assumir nossa responsabilidade social e humana 
para afastar esse tipo de violência de nossos filhos, esta é uma finalidade a ser atingida. 
Enfrentar e superar as práticas que caracterizam esse fenômeno  implicam em preservar 
o direito de nossas crianças e jovens ao respeito de sua dignidade humana que consiste 
na inviolabilidade de sua integridade física, psíquica e moral. 

O bullying escolar deve ser evitado e combatido e precisa ser uma preocupação 
constante de todos. Os envolvidos são crianças e jovens que precisam de atenção e 
afeto, pois estão em desenvolvimento e têm grandes expectativas para o futuro. A 
escola, respeitando a individualidade e o histórico familiar de cada aluno, deve estar 
atenta à adoção de estratégias adequadas para prevenir e combater a prática da 
violência em seu espaço físico.  

 

AS CONSEQUÊNCIAS DO BULLYING NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 
O bullying deixa consequências gravíssimas e traz sérios danos a todos os 

envolvidos, principalmente às vítimas, que podem continuar sofrendo com seus efeitos 
negativos além do período escolar. Tais consequências interferem na vida do indivíduo, 
prejudica o convívio social, a aprendizagem e comprometem a saúde física e emocional. 
Em contrapartida, o agressor poderá desenvolver condutas anti-sociais e 
comportamentos violentos. 

 
Muitos alunos, que anteriormente demonstravam interesse pelos 
conteúdos, subitamente deixam de questionar quando tem dúvidas, 
temendo ser ridicularizados pelos bullies. Alunos que apresentavam 
desempenho acima da média, de repente param de realizar as tarefas 
e demonstrar interesse nas aulas, com receio de serem segregados e 
rotulados negativamente. Há ainda aqueles que chegam a desistir da 
escola, por não suportar a gozação ou o desdém dos colegas (RAMOS, 
2008, p. 11). 
 

Os espectadores também sofrem com as consequências, mesmo que 
indiretamente, pois a prática do bullying no ambiente escolar compromete o direito do 
aluno a uma escola segura e saudável, prejudicando seu desenvolvimento social e 
educacional. Em todos os casos, as sequelas podem se estender e trazer prejuízos no 
futuro, como nas relações de trabalho, na convivência familiar e na posterior criação dos 
filhos. 

 
Além de os bullies escolherem um aluno-alvo que se encontra em 
franca desigualdade de poder, geralmente este também já apresenta 
uma baixa autoestima. A prática de bullying agrava o problema 
preexistente, assim como pode abrir quadros graves de transtornos 
psíquicos e/ou comportamentais que, muitas vezes, trazem prejuízos 
irreversíveis (SILVA, 2010, p. 25). 
 

Quando não há intervenções contra o bullying todos os estudantes são afetados 
negativamente pelo fenômeno e experimentam sensações de medo e ansiedade. Um 
problema emocional resultante de uma situação de violência na escola poderá afetar o 
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desenvolvimento físico, mental e emocional dos estudantes, o que reflete diretamente 
na aprendizagem. 

As consequências do bullying são inúmeras, portanto, pais e professores 
precisam ficar sempre atentos a mudanças de comportamento das crianças e 
adolescentes. As consequências para a aprendizagem resultam na queda de 
concentração e do rendimento escolar, dispersão, desinteresse pelos estudos e evasão 
escolar. 

A aprendizagem consiste em um processo difícil que deve promover a 
construção do conhecimento, em que a vivência traumática do bullying não deveria 
fazer parte do ambiente da escola. É importante proporcionar às crianças e adolescentes 
formas de convivência com amor, carinho, respeito, para que percebam através dos 
bons exemplos que o convívio e a aprendizagem podem e devem ocorrer sem violência. 

 
DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 
Material e Métodos 

 
Este trabalho apoiou-se, inicialmente, em uma pesquisa bibliográfica para 

conhecer mais sobre o assunto e adquirir embasamento teórico. Posteriormente, 
realizou-se uma pesquisa de campo para coleta de dados através de observações, 
entrevistas, questionários e um diário de campo para registrar os dados. O registro foi 
feito de forma objetiva, descrevendo situações e experiências. 

Através de uma pesquisa qualitativa procurou-se identificar aspectos relevantes 
a respeito do bullying no ambiente escolar, buscando caracterizar os envolvidos na 
violência e as formas como acontecem dentro das instituições de ensino. Verificando 
também como a escola interfere diante das atitudes de violência. 

A pesquisa foi realizada em uma escola de Ensino Médio da rede estadual 
localizada na cidade de Crateús – CE. Adquiriu-se informações sobre a escola através de 
entrevista com os gestores. Também optou-se em utilizar um questionário com os 
professores e observações e questionamentos com alguns alunos. A escolha de realizar 
o questionário com os professores foi com a finalidade de perceber o que eles sabem 
sobre bullying, como reagem diante dos atos de violência entre os alunos e sua postura 
com relação ao tema.  

 
[...] os nossos professores ainda não sabem distinguir entre condutas 
violentas e brincadeiras próprias da idade, bem como lhes falta 
preparo para identificar, diagnosticar e desenvolver estratégias 
pedagógicas para enfrentar os problemas bullying (FANTE, 2011, p. 
67). 
 

A técnica de observações foi muito importante para a realização do presente 
estudo. Através dela puderam-se analisar as ações dos estudantes durante as aulas e o 
horário do intervalo, que é onde os alunos convivem livremente e interagem uns com 
os outros. Também visa verificar se os alunos possuem algum tipo de acompanhamento 
e como a direção, os professores e os demais funcionários da escola interferem diante 
dos casos de bullying. 

 
Resultados e Discussão 
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De acordo com os dados coletados na pesquisa de campo e com o estudo de 

referenciais teóricos foi possível identificar casos de bullying na escola observada 
durante o estudo. Por meio do questionário aplicado aos professores constatamos que 
os mesmos possuem algum conhecimento acerca do bullying e procuram intervir ao 
presenciar atos de violência entre os estudantes e estimular a conscientização dos 
alunos sobre a importância de combatê-lo.  

Através das observações realizadas, percebemos que os espectadores não 
tomam qualquer atitude diante dos atos de violência. Verificou-se a ocorrência do 
bullying mediante apelidos ofensivos motivados por uma característica física ou pela cor 
da pele e algumas agressões físicas como tapas e empurrões.  

 
[...] São considerados bullying direto os apelidos, agressões físicas, 
ameaças, roubos, ofensas verbais ou expressões e gestos que geram 
mal estar aos alvos. São atos utilizados com uma freqüência quatro 
vezes maior entre os meninos. O bullying indireto compreende 
atitudes de indiferença, isolamento, difamação e negação aos 
desejos, sendo mais adotados pelas meninas (LOPES NETO, 2005, p. 
166).  
 

Ao questionar alguns alunos sobre a violência na escola, todos informaram já ter 
presenciado atitudes consideradas bullying ou estar envolvidos diretamente como 
vítimas ou agressores. Comprovamos, a partir de nossas observações, que o professor 
tem um importante papel na prevenção e combate ao bullying, suas atitudes podem 
fazer com que o aluno reflita de maneira satisfatória sobre o problema. 

Neste estudo pretendeu-se analisar a ocorrência do bullying no ambiente 
escolar, tendo como momento principal o horário do intervalo. Para isso, analisou-se o 
histórico do fenômeno, seus personagens, os tipos de manifestação, o papel da escola 
na prevenção e combate ao bullying e as consequências que esta violência pode trazer 
para os envolvidos. 

Os resultados encontrados nesta pesquisa revelaram comportamentos 
considerados bullying em forma de agressões físicas e verbais. Relativamente aos 
agressores constatamos tratar-se de alunos mais velhos ou que de alguma forma 
exercem poder sobre as vítimas, numa relação de desigualdade. 

 
O agressor normalmente se apresenta mais forte que seus 
companheiros de classe e que suas vítimas em particular; pode ter a 
mesma idade ou ser um pouco mais velho que suas vítimas; pode ser 
fisicamente superior nas brincadeiras, nos esportes, nas brigas, 
sobretudo no caso dos meninos (FANTE, 2011, p. 73). 
 

No que se refere ao gênero, os resultados deste estudo coincidem com os dados 
encontrados na revisão de literatura, no sentido de que os meninos são mais 
frequentemente identificados como agressores do que as meninas. Os resultados 
obtidos também concordam que os meninos são mais vítimas da forma direta de 
bullying. 

As consequências ocasionadas pelo comportamento violento entre estudantes 
podem ser extremamente danosas à vida de crianças e adolescentes, pois o bullying 
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afeta as relações interpessoais e emocionais dos envolvidos, comprometendo sua 
aprendizagem e a saúde física e emocional. Muitas vezes, o aluno tenta evitar a escola 
e o convívio social como forma de proteção contra as agressões, passando a ter baixo 
rendimento escolar e desejo de trocar de escola ou de abandonar os estudos. 

 
Dependendo da intensidade do sofrimento vivido em conseqüência do 
bullying, a vítima poderá desenvolver reações intrapsíquicas, com 
sintomatologias de natureza psicossomática: enurese, taquicardia, 
sudorese, insônia, cefaléia, dor epigástrica, bloqueio dos pensamentos 
e do raciocínio, ansiedade, estresse e depressão, pensamentos de 
vingança e de suicídio, bem como reações extrapsíquicas, expressas 
por agressividade, impulsividade, hiperatividade e abuso de 
substâncias químicas (FANTE, 2011, p. 80). 
 

Além das consequências imediatas, elas também podem se estender por toda a 
vida resultando em dificuldades de se relacionar no trabalho e na convivência familiar e 
social. Os agressores podem se tornar pessoas violentas quando adultas e estão mais 
propensas a adotar comportamentos delinquentes, tais como: agressões sem motivo 
aparente, uso de drogas, furtos e porte de armas. 

Em suma, os resultados deste estudo confirmam outros estudos existentes na 
literatura, principalmente no que se refere à prevalência dos agressores e das vítimas, 
aos tipos de bullying, os locais de ocorrência dos mesmos e o perfil dos personagens. 

Esta pesquisa contribui também para apresentar estratégias de intervenção 
apontadas pelos professores tais como: uma divulgação mais ampla do tema, uma 
integração maior entre escola e família, incentivo às denuncias, um profissional na 
escola capacitado para atender as crianças vítimas de bullying, punição aos que praticam 
o bullying e mais atuação por parte dos Conselhos Tutelares para garantir os direitos das 
crianças e adolescentes e proteção às vítimas. Buscou-se mostrar que os alunos que 
passivamente observam as situações de violência devem quebrar o silêncio 
contribuindo para a intervenção no sentido de diminuir os níveis de incidência deste 
fenômeno.   

 
[...] é papel da escola buscar entender os fatos e buscar conhecer 
como estes se manifestam, intervindo para, pelo menos, reduzir sua 
incidência e proporcionar um ambiente mais salutar aos seus alunos. 
Não é necessário muito esforço ou custo muito alto [...] (PEREIRA, 
2009, p. 56). 
 

Finalmente, pensa-se que a análise desta problemática é de grande importância 
no sentido de evidenciar aspectos que possam contribuir para a conscientização da 
gravidade do bullying. Neste sentido, parece-nos fundamental destacar a necessidade 
de agir para prevenir e combater a violência no contexto escolar. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Diante do exposto e discutido anteriormente podem-se verificar a existência do 

bullying através de agressões verbais e físicas. Estas atitudes, por vezes, são vistas 
apenas como “brincadeira de criança”, mas os pais e professores devem estar atentos 
para identificar se não é um caso de violência. 
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A partir desse estudo constatou-se que o fenômeno bullying ocorre em uma 
relação desigual de poder, onde o mais forte se impõe sobre o mais fraco. O agressor 
age continuamente sobre a vítima com a intenção de causar sofrimento, humilhar e 
excluir, seja através de apelidos e ofensas ou de agressões físicas. 

A identificação dos casos de bullying torna-se difícil porque as vítimas por 
vergonha ou medo não comentam com ninguém sobre as agressões. Os espectadores, 
por sua vez, tem medo de se tornarem as próximas vítimas, assim as agressões 
continuam a acontecer. 

O fenômeno pode ocasionar consequências para as vítimas, principalmente, 
psicológicas como depressão, baixa autoestima, dificuldades de se relacionar e levar 
inclusive ao suicídio. Afeta o emocional das crianças e adolescentes, interferindo 
negativamente no processo de aprendizagem escolar. Quanto aos agressores, muitos 
deles tornam-se adultos antisociais e violentos. 

Portanto, é muito importante que os professores e os demais membros da 
comunidade escolar tenham conhecimento desse fenômeno para identificar os casos de 
bullying no ambiente escolar e juntos possam buscar formas de prevenir e combater 
essa violência. Juntos podemos contribuir para a construção de uma sociedade mais 
solidária e sem preconceitos. 

A partir da análise dos dados obtidos na pesquisa de campo, pode-se observar 
que os docentes procuram intervir nos casos de violência na escola. Através do 
questionário respondido pelos professores, foi possível perceber a idéia que fazem a 
respeito do bullying e que não possuem um conhecimento aprofundado sobre o tema. 

Contudo, para se prevenir o bullying na escola não é necessariamente 
fundamental que o professor conheça todo o seu contexto e suas consequências, pois 
ele acontece mediante o desrespeito ao próximo, o preconceito, a não aceitação das 
diferenças, que são atitudes que devem ser sempre combatidas. Todavia, não se deve 
atribuir, exclusivamente, ao professor a responsabilidade de prevenir e combater o 
bullying na escola, ele tem um papel essencial, mas existem outras influências externas 
a escola, como a própria família ou a comunidade onde o aluno está inserido. 

Com este trabalho espera-se contribuir para a reflexão e conscientização sobre 
a importância de se combater o bullying. Convém alertar que é importante possuir 
algum conhecimento acerca do fenômeno, uma vez que todas as escolas estão sujeitas 
a conflitos caracterizados bullying. Os professores devem trabalhar temas relacionados 
em sala de aula para que os alunos possam compreender mais facilmente seus direitos 
e deveres, sempre respeitando as diferenças e assim apresentar meios de solucionar os 
conflitos e promover a culura de paz.    
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EDUCAÇÃO, POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL: A CIDADANIA ATRAVÉS DAS ONDAS 
DA RÁDIO ESCOLAR 

 
Alana Lessa do Nascimento, Silva10 

Evaldo Ribeiro Oliveira11 
 

 
RESUMO: O artigo propõe apresentar as práticas desenvolvidas para a implantação de 
um veículo de comunicação em uma escola de periferia, localizada na cidade de 
Fortaleza-CE. As ações decorrem das compreensões de Pobreza, Desigualdade Social, 
Direitos Humanos e a inter-relação com a escola, propondo uma intervenção na 
comunidade através do (re)conhecimento dessas temáticas no contexto escolar. 
Nomeada de Rádio Agitação, é o momento do intervalo em que serão discutidos através 
de uma programação divertida, informativa e inteligente temas ligados à temática da 
Pobreza, Desigualdade Social e Direitos Humanos. Isso ocorrerá através da leitura e 
discussão de textos em uma roda de leitura semanal com a finalidade de contribuir para 
o progresso na vida de pessoas, ampliando a reflexão sobre o que é ser cidadão e o 
sentimento de pertencimento na sociedade. A escola, por sua vez contribui com o 
espaço necessário para essas discussões que são mediadas por leituras de periódicos 
(jornais e revistas ambos de veiculações impressas ou eletrônicas) mediadas pelo 
professor através de rodas de conversas cuja importância é imensurável, pois são 
desenvolvidas diversas habilidades dos estudantes desde a capacidade de síntese, 
argumentação, mas principalmente a reflexão e a inserção desses temas no seio 
familiar. Ao final, apresentaremos para a comunidade em geral os resultados do 
trabalho a ser realizado durante o ano letivo de 2018, através de uma caminhada que 
ocorre anualmente pelas ruas do bairro, divulgando os resultados dos projetos escolares 
executados. 
 
Palavras-chave: Comunicação, Educação, Direitos Humanos, Desigualdade Social e 
Pobreza. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A escola em seu universo, poucas vezes se propõe a discutir questões inerentes 
ao conceito de pobreza, desigualdade social e a inter-relação com o ambiente de 
aprendizagem. Propor uma intervenção na comunidade através do (re)conhecimento 
dos Direitos Humanos e da Cidadania faz-se necessário e urgente, principalmente no 
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contexto escolar, pois objetiva que o estudante sinta-se pertencente à sociedade à qual 
está inserido.  

Pensar a Pobreza, Desigualdade e Educação como professor-educador nos faz 
refletir sobre as questões fundamentais que estão em torno dessas temáticas e da sua 
relação com as visões de pobreza que precisam ser confrontadas para que se construam 
novas práticas educacionais de acordo com as demandadas pelos sujeitos em condição 
de pobreza e pobreza extrema. 

É notório que a pobreza nos cerca: ela persiste dentro das escolas quando 
recebemos alunos que não possuem o material escolar para estudar, quando na maioria 
das vezes a primeira refeição do dia ele comerá na escola e esta “comida” consiste em 
um suco ralo de polpa de fruta com biscoito doce ou biscoito salgado, quando muito, 
porque também a escola que fornece esse alimento, na maioria das vezes é uma 
instituição precária que necessita de recursos para sobreviver.  

Vemos diariamente exemplos de pobreza nos noticiários e até mesmo na rua que 
cerca a nossa casa quando visualizamos o reciclador necessitado que passe à nossa porta 
ou no mendigo que está em situação de abandono em uma praça no centro da cidade, 
vítima do desemprego, desajuste familiar, vício e por fim a mendicância. 

Nós enquanto docentes, principalmente por estarmos na ponta do processo de 
reflexão, precisamos nos despir dos preconceitos para que possamos acolher e refletir 
sobre a temática da pobreza e das desigualdades sociais no contexto educacional, a fim 
de que se atinja, de forma ampla, o reconhecimento da situação de exclusão social. 

Ampliar o pensamento pedagógico dos profissionais da exceder o conteúdo 
curricular com reflexões cuja aplicação se dará na vida do estudante, além da escola e 
refletirá na sociedade. 

Conforme Arroyo (2015, p.8) a visão da pobreza pela pedagogia é marcada por 
uma série de ausências espirituais e preceitos de ordem moral. Em que a escola diante 
dessa visão tenta intervir de forma “moralizante”, aplicando o modelo de base curricular 
nacional, obedecendo à hierarquia de instituições superiores.  

A diversidade cultural, regional e de costume é imensa e contrastante, ao invés 
de ser local em que o conteúdo possa ser adequado as necessidades dos estudantes. 
Proporcionando dessa forma conversas e reflexões muito mais aproveitáveis à vida do 
alunado que hoje frequenta as escolas públicas do Brasil, contribuído de fato para a 
formação do cidadão. 

Precisamos propor mudanças aos modelos curriculares que temos vigente 
atualmente, buscar aprender com o aluno e ensinar algo que possa ser aplicado no seu 
dia a dia, como já dizia, Paulo Freire (1998, p.31) “seja tão fundamental conhecer o 
conhecimento existente quanto saber que estamos abertos e aptos à produção do 
conhecimento ainda não existente”, só não é possível essa percepção, por nós, 
professores e comunidade escolar em geral, devido à visão preconceituosa que temos 
de quê o sucesso está ligado às notas boas e a promoção para a série seguinte ano após 
ano, sem interrupção e na idade certa.  

A nossa participação enquanto profissional da educação para erradicar 
preconceitos é muito importante, pois precisamos compreender as situações que geram 
a exclusão. Mudar o olhar e posturas, rever, aprender conceitos para poder lidar melhor 
com as questões ligadas a pobreza e a desigualdade social, e com isso melhorar a nossa 
prática, principalmente a partir do momento em que passo a olhar para o meu aluno 
como uma pessoa que está vivenciando o estado de pobreza não por opção, mas por 
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uma série de acontecimentos que fazem com que ele permaneça nesse estado. É 
quando substituo o meu olhar moralizador pelo olhar educador.   

Reconhecer que a pobreza e a desigualdade social existem constitui em um 
divisor na carreira profissional de professores, pois modifica a prática no momento em 
que se vislumbra essa realidade, portanto discutir, interagir e refletir sobre essas 
questões através de um meio de comunicação divertido, interativo e ao mesmo tempo 
informativo com a rádio em um ambiente escolar é urgente e necessário. 

A formação através das ondas do rádio proporciona discussão sobre questões 
ligadas à formação do cidadão, pobreza, desigualdade social e Direitos Humanos. Com 
programação diversificada e com a discussão de textos que provocarão uma 
compreensão que refletirá na vida do estudante e visa extrapolar os portões da escola 
contribuindo para o benefício da comunidade em geral. 
 

REFERENCIAL TEÓRICO 
 

É na escola que os jovens socializam, são orientados para o mercado de trabalho 
e para a vida. Por esse motivo deve ser compreendida como um espaço de agregação, 
pois é o local em que estes sujeitos frequentam com a intenção de aprender, trocar 
experiências, sentirem-se incluídos em algum grupo social. Quando por ventura, 
sentem-se afastados, a primeira atitude tomada é abandonar este local que os recusam 
e os segregam.  

Aprender sempre e com todos é a partir desse sentimento que a escola deve 
iniciar o processo de aprendizagem e não apenas acreditar que ensina, molda e escreve 
uma folha em branco. O educando é mais que isso, é vivência, é dia-dia, é cultura e cabe 
a nós, comunidade (pais, professores e núcleo gestor) integrar e contextualizar as 
diferenças na intenção de minimizar conflitos e ampliar conhecimentos que possam ser 
de fato utilizados na vida prática do educando. 

Sendo assim, é de suma importância ressaltar que o direito ao desenvolvimento 
é fundamental para a promoção e manutenção da paz e da segurança, para o progresso 
social, para melhores padrões de vida e para o respeito aos direitos humanos e às 
liberdades fundamentais. 

Segundo Rego (2008, p.149) destaca que “[...] cidadania configurou-se 
concretamente em condição de igualdade de direitos civis, políticos e sociais [...]” e, 
portanto, percebemos nas políticas públicas uma maneira do estado interferir com 
ações na sociedade e por esse motivo, não se pode desvincular a cidadania dos 
problemas sociais vividos no Brasil, como a pobreza, a miséria e a carência da assistência 
social.  

O currículo apresentado atualmente aos nossos alunos não os inclui, pelo 
contrário afasta-os, pois na maioria das vezes os alunos apresentam deficiências em 
português e matemática, já trazidas do ensino fundamental e mesmo com estas 
ausências, ingressam no ensino médio, sendo apresentados a disciplinas como: física, 
química, biologia, etc. Matérias que necessitam de compreensão leitora e 
conhecimentos matemáticos prévios, e como isso não ocorre, temos um número 
absurdo de alunos em recuperação e para minorar esse quadro, aplicamos trabalhos e 
atividades pontuadas, atrelamos a participação em feiras culturais a uma nota. 
Justamente para não termos tantas reprovações.   
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É pertinente o questionamento do aluno em relação ao fato da aplicabilidade na 
sua vida prática do que está sendo ensinado na sala de aula. Cabe a nós professores 
apresentar o currículo e fazer as devidas ressalvas, pois o mais adequado seria um 
currículo adaptado à realidade de cada comunidade.  

Diante dessa inquietude, a formação através das ondas da rádio escolar, se 
faz necessária, principalmente por ser na escola regular que em comparação às escolas 
profissionalizante possuem menos recursos.  

As políticas públicas quando inseridas verdadeiramente em um ambiente 
cuja sua intervenção seja extremamente necessária é capaz de melhorar a vida de 
centenas de pessoas, pois gera dignidade e possibilidades de luta por uma vida melhor. 

 
[...]a permanência das crianças na escola não é suficiente para que sua 
formação as ajude a sair do círculo vicioso da pobreza. A frequência escolar é 
uma condição necessária, mas não suficiente para garantir uma boa 
educação: sem escola de qualidade, sem boas condições de estudo em casa, 
sem apoio de pais e professores, as crianças de famílias pobres muito 
dificilmente conseguem obter bons resultados e alcançar um nível de 
instrução suficiente para ter mais chances profissionais na vida. (PINZANI, e 
REGO, 2015, p.7) 
 

Devemos lutar por uma transformação na sociedade, em que haja de fato 
decência e uso dos valores éticos e morais, e aos que não conhecem esses valores 
devemos apresentar e defender a importância do uso. Devemos promover valores que 
façam com que as pessoas possam se afirmar como gente, como sociedade querendo 
se democratizar.  

Segundo Paulo Freire (1998, p.21): “(..) somos seres condicionados, mas não 
determinados (...)”, carimbos sociais, visões preconceituosas e discriminatórias, pois as 
pessoas não são produtos do meio em que vivem.  Oriento meus alunos para que sejam 
protagonistas da história deles, estudem, trabalhem, busquem as organizações sociais 
que a comunidade possui e a escola como suporte para essa transformação de vida. 
Temos que agir e acreditar que é possível vencer as adversidades impostas pela vida. 

 
É preciso, porém, que tenhamos na resistência que nos preserva vivos, na 
compreensão do futuro como problema e na vocação para ser mais como 
expressão da natureza humana em processo de estar sendo, fundamentos 
para a nossa rebeldia e não para a nossa resignação em face das ofensas que 
nos destroem o ser. Não é na resignação, mas na rebeldia em face das 
injustiças que nos afirmamos [...] (FREIRE, 1996, p.87) 
 

Ter esperança, essa é a palavra de ordem. Acreditar no possível, rompendo 
as barreiras que nos fazem desanimar, não é fácil, buscar motivação para continuar 
quando tudo ao nosso redor contribui para que não enxerguemos caminhos à frente é 
desafiador, e somente através da educação, conseguiremos visualizar outros horizontes. 

Segundo Arroyo (2015, p.10) a “interpretação moralista da pobreza traz 
consequências para a escolarização dos pobres. Isso ocorre porque os esforços escolares 
não priorizam garantir seu direito ao conhecimento, mas sua moralização”. Essa 
“interpretação moralista” fez com que eu revivesse a minha prática, confesso que a 
partir dessa leitura modifiquei ou pelo menos provocou em mim uma reflexão profunda 
quanto ao questionamento: O que eu como Professora estou ensinando para meus 
alunos? Que tipo de pessoa eu estou formando para a sociedade? Temos pressa... pressa 
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de concluir a matéria, atividade, fazer prova, lançar nota e entregar o diário de classe 
pronto. Continuo...e o ser humano que está do outro lado da carteira? Realmente 
apreendeu algo que possa ser utilizado em sua vida prática?  

Os currículos que acompanhamos em sala de aula são apenas conteúdistas, 
e nós, professores somos quem durante uma aula ou outra exercemos o papel de 
aconselhador, moralizador, quando lançamos conselhos para nossos alunos sobre a vida 
e como melhorá-la, conforme Arroyo (2015, p.11) [...] “currículos pobres de 
conhecimentos e repletos de bons conselhos morais de esforço, trabalho, dedicação e 
disciplina”. Estudem! Estudem! Através da Educação vocês melhoram a sua vida e a das 
pessoas em sua volta. Quando a sua vida muda, você muda a vida de toda sua família, 
dentre outros. 

A pobreza não é um estado de espírito, infelizmente é uma condição em que 
se está no momento, motivada por uma série de desigualdades provocadas por 
questões sociais e políticas, não se sobrevive nesta condição por um desejo inerente do 
ser. Esta situação é provocada por uma cultura de classes, vigente em nossa sociedade, 
que degrada e segrega pessoas.  

 
[...] Não dar a devida centralidade à pobreza, como elemento capaz de 
comprometer as bases materiais do viver humano, tem levado o pensamento 
social e pedagógico a desconsiderar, em grande medida, as carências 
materiais que chegam às escolas e a se preocupar prioritariamente com as 
consequências morais e intelectuais da pobreza. (ARROYO, 2015, p. 9) 
 

Segundo Arroyo (2015, p.10) “[...] A imagem dos (as) pobres como ausentes 
de valores também é reforçada pela mídia, ao mostrar a pobreza associada à violência 
e a crimes como consumo e venda de drogas, furtos e roubos [...]”Isso ocorre em 
decorrência das condições a que a pessoa está exposta, sair da pobreza não é fácil, essa 
situação cega as pessoas, pois não enxergam alternativas de saída, simplesmente 
afundam cada vez mais.  

O Educador é um agente de inserção, provocador, motivador e Professor.  
Neste sentido, cito, Demo (2001, p. 320) que assim destaca: 

 
O sistema não teme o pobre que tem fome. Teme o pobre que sabe pensar. 
O que mais favorece o neoliberalismo não é a miséria material das massas, 
mas sua ignorância. Essa ignorância os conduz a esperarem uma solução do 
próprio sistema, consolidando sua condição de massa de manobra. A função 
central da educação de teor reconstrutivo político é desfazer a condição de 
massa de manobra, como bem queria Paulo Freire. (DEMO, 2001. p.320) 

 

A tomada de consciência provocada pela reflexão é muito poderosa, pois faz 
com que o sujeito deixe de ser apenas passivo e passe para o pólo ativo, quando na 
maioria das vezes ao invés de apenas ser convencido esse sujeito passa a questionar e 
isso incomoda.  O ato de reclamar, exigir e questionar não interessa as pessoas que 
lideram o nosso país, pois é mais cômodo minimizar com pequenos agrados do que 
revolucionar com a inserção de uma educação de qualidade, oferta de saúde e moradia 
digna para as pessoas e possibilitar uma vida melhor para todos.  

 
[...] Mesmo as políticas públicas e os programas socioeducativos podem, 
muitas vezes, carregar uma intenção corretiva e moralizadora, que apela para 
a educação moral em valores nas escolas. A pobreza, assim, acaba sendo vista 
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somente pelo viés educacional, ficando mascarada toda a sua complexidade 
como questão social, política e econômica. Essas representações são uma 
forma irresponsável de jogar para as escolas e seus (suas) mestres (as) a 
solução de um problema produzido nesses contextos sociais, políticos e 
econômicos, ou seja, muito além do ambiente escolar. [...] (ARROYO, 2015, p. 
10). 
 

Diante desse contexto é nítido que a escola de fato não irá agir 
profundamente na vida de um jovem oriundo de uma realidade complicada, afinal não 
está somente na escola a responsabilidade de agir, mas de um conjunto de ações que 
interferirão e modificarão a realidade dessas pessoas, e consequentemente famílias.  

Como Educadora posso provocar nesse jovem os questionamentos que façam 
com ele veja o melhor caminho a seguir e para isso eu não preciso me apropriar dos 
problemas e das dificuldades financeiras dele para apresentar possibilidades de 
melhorias, muitos de nós não querem se envolver, pois alegam não ter como interferir 
e nem possui condições financeiras de fazê-lo, precisamos de mais ação e menos 
omissão, principalmente dos setores sociais e políticos, pois a escola sozinha não 
comporta lidar com a pobreza e a desigualdade social. 

 
METODOLOGIA 
 

A instituição escolhida se localiza no bairro periférico da cidade de Fortaleza, 
uma escola regular, a única da região, pois as demais são profissionalizantes ou de 
tempo integral, portanto, nós absorvemos os alunos que moram nas redondezas da 
escola, e pelo fato de não fazermos seleção, nosso público é bastante variado, diferente 
do que ocorre nas demais escolas que realizam seleção mediante apresentação do 
boletim do aluno para ser averiguado desempenho e classificação por notas. 

 A escola funciona nos três turnos, atualmente temos 1.300 alunos matriculados, 
oferta 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, um local bastante vulnerável em virtude do 
contexto social que a rodeia. Composta em sua grande maioria jovens desacreditados 
de um futuro melhor, pois ou são envolvidos com ilícitos ou são oriundos de uma família 
destruída pelas drogas, e atualmente pelo ingresso em facções.  

Segundo Rego (2008, p.149) destaca que “[...] cidadania configurou-se 
concretamente em condição de igualdade de direitos civis, políticos e sociais [...]” e 
portanto, percebemos nas políticas públicas uma maneira do estado interferir com 
ações na sociedade e por esse motivo, não se pode desvincular a cidadania dos 
problemas sociais vividos no Brasil, como a pobreza, a miséria e a carência da assistência 
social. Trata-se de uma parte da cidade carente de diversos serviços, mas principalmente 
alimentação, infraestrutura e condições mínimas para uma moradia digna.  

O público que constitui presença marcante no ensino médio em nossa escola 
está na faixa etária entre 14 e 18 anos, percebemos que são jovens participativos e 
inventivos, portanto pensamos em um projeto que pudesse unir a formação cidadã 
como um caminho para o conhecimento de direitos através de um veículo comunicativo 
que proporcionasse entretenimento e informação. 

Na certeza de que a escola é um espaço social de ampliação e aquisição de 
conhecimentos e desenvolvimento de habilidades, acreditamos que os alunos se 
envolverão e irão contribuir para a implantação da rádio escolar. 

É uma atividade interdisciplinar, inicialmente envolveremos as disciplinas de 
Língua Portuguesa, História e Geografia. Debateremos temas diversos, cuja temática 
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estejam ligados à pobreza, desigualdade social e Direitos Humanos, partindo sempre da 
leitura de textos clássicos (contos), periódicos (jornais e revistas ambos de veiculações 
impressas ou eletrônicas) mediadas pelo professor da semana através de rodas de 
conversas. Dentre os alunos teremos um relator que fará um resumo que será divulgado 
entre os alunos através da rádio escolar. 

A Rádio Agitação possuirá grande relevância pedagógica e produzirá um impacto 
dentro da realidade dos jovens que se propuserem a participar, pois; ao abordar a 
temática da pobreza, dos Direitos Humanos e da desigualdade social em sala de aula; 
será possível fazer com que haja uma maior reflexão sobre as situações vivenciadas ao 
longo da vida deles que não permitem o abandono do ciclo da pobreza.  

O contato específico com essas temáticas, muitas vezes, é negado dentro do 
currículo formal trabalhado e a pobreza aparece apenas como um fenômeno integrado 
à realidade como qualquer outro, não se dando a devida importância e o devido 
tratamento a essa questão com toda a complexidade que ela tem. 

A importância dessa proposta é imensurável, pois contribuirá para o progresso 
na vida de pessoas, ampliando a reflexão sobre o que é ser cidadão, e a inserção desse 
assunto no cotidiano dos alunos do ensino médio será utilizado como um instrumento 
de auxílio das necessidades e reconhecimento de direitos.  
 

Objetivo 
 

Contribuir para a compreensão dos conceitos de pobreza, desigualdade social e 
Direitos Humanos, através da criação de uma rádio escolar, visto que esse é um veículo 
de comunicação eficiente para tornar público o trabalho educacional efetivamente 
realizado durante as rodas de leitura. 

As atividades a serem desenvolvidas na escola já foram iniciadas no ano letivo de 
2018, inicialmente ocorreu apresentação do projeto para a Direção da Escola e ocorreu 
a discussão da proposta e consequentes sugestões, foram analisadas e acatadas, no 
momento estão sob aguardo o início das atividades da implantação da rádio, somente 
as rodas de leituras começaram, visto que iniciamos o período letivo em fevereiro, 
tivemos alguns feriados e aqui no Ceará passamos pelo processo de eleição de Diretores 
das escolas para o próximo quadriênio. 

 
Metodologia as atividades a serem desenvolvidas 
 

A roda de leitura será semanal será realizada no período de 2 h/aulas, terá 
duração de um (1) ano letivo, cumprindo o acordado no calendário escolar, e ocorrerá 
no contra turno, será por adesão. 

 Inicialmente abriremos vagas para os alunos participantes da roda e a 
composição da rádio escolar ficará com o grêmio da escola. A programação da rádio será 
diária, nos quinze minutos que antecede o início das aulas em cada turno e no intervalo 
para não atrapalhar as aulas, sempre de forma orientada. Inicialmente no turno da 
manhã e tarde, com possibilidade de até o meio do ano de 2018 alcançarmos o turno da 
noite, que por ter horário reduzido não entrará neste momento.  

A programação será composta da seguinte forma:  Voz da cidadania - 2 minutos 
para as notícias da comunidade escolar;  Agitação do som - 5 minutos para as músicas; 
Aluno em ação - 4 minutos para a leitura e comentários da roda de leitura; Comunidade 
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comunica - 1 minuto para prestação de serviços (divulgação de eventos, achados e 
perdidos e recados) e por fim Agitação do som - 3 minutos restantes é preenchido com 
música. 

Os temas serão debatidos através de textos que serão lidos durante a roda de 
leitura que ocorre semanalmente de acordo com o professor orientador que poderá ser 
da disciplina de Português, História ou Geografia, além de quando a depender da 
temática do dia, iremos convidar um profissional da área para colaborar conosco na roda 
de conversa.  

Ao término todos os alunos participantes da atividade deverão produzir um texto 
para ser entregue ao professor de Português, é nesse momento que será verificado se 
de fato o aluno apreendeu a discussão gerada pela leitura do texto e com isso 
poderemos perceber se os objetivos e os resultados foram alcançados. Sendo que o 
texto que será lido na rádio Agitação é o que foi produzido pelo relator do grupo. 

Para subsidiar uma melhor absorção dos conteúdos que facilite a discussão e a 
reflexão dos temas sugeridos poderão ser trabalhados através de aulas expositivas, 
conversas guiadas, mas principalmente a análise dos textos, e esses podem ser verbal e 
não verbal.  

Os recursos utilizados serão textos impressos (jornais, revistas ou um conto 
clássico) que abordem a temática proposta para o dia da roda de leitura, Datashow; 
Notebook; Microfone; Caixa amplificada e Internet. 

 
RESULTADOS ECONSIDERAÇÕES FINAIS 

A escola deve ser compreendida como um espaço de agregação de jovens e 
adultos, pois é o local em que estes sujeitos frequentam com a intenção de aprender, 
trocar experiências, sentirem-se incluídos em sociedade. É na escola que os jovens 
socializam experiências vividas, são orientados para o mercado de trabalho e para a vida. 

Precisamos adaptar o currículo as necessidades do estudante. Na escola em que 
leciono utilizamos a disciplina de Formação Cidadã para ministramos aulas sobre os mais 
diversos temas de orientação, na intenção de prepará-los para a vida que os espera além 
dos muros da escola, como por exemplo, a maneira de como devem se comportar em 
uma entrevista para emprego ou estágio, comunicação formal e informal, 
preenchimento de formulários e como fazer um currículo atrativo para o empregador. 

Para a construção desses saberes cabe a nós, professores, primeiramente 
aceitarmos as diferenças que possuímos no universo que é a sala de aula. Respeitando 
e aproveitando o conhecimento de mundo que o aluno traz de seu lar e utilizando para 
a escolarização, partindo desse conhecimento para iniciar uma atividade de letramento, 
ciências ou exatas.  

A tecnologia está muito presente no cotidiano das pessoas e a escola não está 
isolada deste contexto, pois os meios de comunicação estão muito dinâmicos e os jovens 
acompanham com muita curiosidade essa evolução. Portanto, pensamos em uma 
intervenção que de fato resultasse em constante formação, e a rádio escolar contempla 
esse objetivo, por conseguinte, os resultados esperados é uma reflexão sobre os temas 
sugeridos e a discussão desses temas no ambiente familiar.  

Segundo Paulo Freire sobre essa questão nos ensina o seguinte “[...] transformar 
a experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de 
fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter formador”. (Freire, 
1998, p.37), precisamos nos conscientizar que enquanto educadores, podemos sim 
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contribuir significativamente na vida de pessoas, ajudando-os a construir uma vida 
melhor, apresentando-lhes as possibilidades do “pensar certo” Freire (1998, p.23). 

Com isso, obteremos o interesse do aprendiz em participar da atividade e ele 
verá no que está sendo ensinado ou compartilhado um sentido maior e principalmente 
uma aplicabilidade na vida e no mercado de trabalho, atraí-lo para a escola para 
aprender com ele, e não somente tentar empurrar um currículo muitas vezes 
considerado desagregador e descontextualizado.  

Aprender sempre e com todos. É a partir desse sentimento que a escola deve 
iniciar a caminhada e não apenas acreditar que ensina, molda e escreve uma folha em 
branco. O educando é mais que isso, é vivência, é dia-dia, é cultura e cabe a nós, 
comunidade (pais, professores e núcleo gestor) integrar e contextualizar as diferenças 
na intenção de minimizar conflitos e ampliar conhecimentos que possam ser de fato 
utilizados na vida prática do educando. 

Sendo assim, é de suma importância ressaltar que o direito ao desenvolvimento 
é fundamental para a promoção e manutenção da paz e da segurança, para o progresso 
social, para melhores padrões de vida e para o respeito aos direitos humanos e às 
liberdades fundamentais. 

Espera-se, que o protagonismo juvenil seja evidenciado no processo educativo e 
transforme esses jovens em agentes propagadores de informações em assunto ligados 
ao cotidiano deles e que nunca eles havia parado para refletir, como por exemplo: 
pobreza, cidadania, desigualdade social e Direitos Humanos. 

A pobreza e a desigualdade social são situações determinantes para as 
pessoas que se encontram nesse contexto.  

 
A insensibilidade dessa visão reducionista, espiritualista e moralista sobre 
os(as) pobres leva a pedagogia a ignorar os efeitos desumanizadores da vida 
na pobreza material, ou da falta de garantia de cobrir as necessidades básicas 
da vida como seres humanos (ARROYO. 2015, p.9) 

 

A atividade proposta é ousada do ponto de vista que pretende orientar os 
alunos quanto ao conhecimento das seguintes temáticas: pobreza, desigualdade social 
e Direitos Humanos, através de uma roda de leitura e que o resultado da discussão será 
veiculado na rádio escolar, cujo objetivo principal é aliar entretenimento e 
conhecimento e fazer com que cada aluno seja o propagador de informações e um 
formador dentro do núcleo familiar. 
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ENSINO DE HISTÓRIA E A FORMAÇÃO PARA A CIDADANIA:  Desafios e perspectivas 
na sociedade capitalista 
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar e discutir o ensino de História na 
educação básica, bem como a construção da cidadania frente as mudanças sócio-
políticas e econômicas que permeiam a sociedade capitalista. O trabalho busca 
evidenciar os desafios do ensino de História na construção de um conhecimento que 
propicie uma prática pedagógica como parte de um projeto emancipador, capaz de 
preparar os alunos para a formação de uma consciência histórica e que sejam capazes 
de pensar e situar-se criticamente na sociedade. Na sociedade capitalista neoliberal, a 
cidadania é projetada e articulada aos interesses das ideologias dominantes, refletindo 
e reproduzindo a desigualdade social e negando a efetiva cidadania no seu sentido mais 
amplo, coletivo e emancipatório. Assim, analisamos, como o ensino de História pode 
contribuir para a formação de uma cidadania, em que o indivíduo seja capaz de 
compreender e transformar a realidade na qual está inserido, visto que, os modelos 
educacionais reproduzidos a partir da retórica capitalista neoliberal, sinalizam para uma 
formação unilateral que atendem somente aos anseios e necessidades do modelo 
econômico vigente. Esta pesquisa constitui-se em uma análise das propostas 
curriculares e revisão bibliográfica em autores que abordam a temática, tais como: 
Bittencourt (2013), Fonseca (2003), Saviani (2002) Paulo Freire (2002) e entre outros 
que tratam dos conceitos, bem como de considerações importantes sobre ensino de 
História, cidadania, formação humana omnilateral e emancipatória dos cidadãos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de história. Cidadania. Sociedade capitalista. Emancipação 
humana. 
 
 
INTRODUÇÃO  

           Ao fazer uma análise sobre o papel do ensino de História e a construção da 
cidadania, é necessário que haja uma compreensão sobre os modelos educacionais 
impostos, resultantes de um projeto societário hegemônico, vinculado aos interesses do 
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capital econômico, que sinalizam para uma formação reduzida à força unidimensional 
do capital. 
           Nesse contexto, o ensino de História na contemporaneidade é permeado por 
desafios e perspectivas, sobretudo no seu papel formativo de um cidadão crítico e 
emancipado, capaz de compreender e transformar a realidade em que está inserido. 
        Para Gesleir (2006) “no âmbito educacional, a escola brasileira, fabricada dentro 
das relações capitalistas, reflete e reproduz, simultaneamente, o percurso estrutural 
da desigualdade que vem negando cidadania efetiva a um amplo contingente de jovens 
no país”. (GESLEIR,2006, p.356) 
          Na sociedade capitalista, a educação reforça o dualismo estrutural expresso na 
diferenciação do ensino de caráter instrumental destinada aos filhos das classes 
trabalhadoras e a formação para o trabalho intelectual destinado às elites dirigentes 
(FRIGOTTO; RAMOS,2005), que distancia de um projeto de formação humana integral, 
omnilateral ou politécnica dirigida para o exercício da cidadania articulada à 
emancipação humana. 
          As propostas curriculares atuais, pautadas no ideário neoliberal, preocupam-se 
mais em identificar e preparar o indivíduo para os ditames do sistema do capitalista 
globalizado, projetando uma cidadania articulada aos objetivos da sociedade capitalista, 
conferindo aos indivíduos apenas o papel de trabalhador, produtor e consumidor. 
          Neste artigo, buscamos discutir e refletir sobre o papel formativo do ensino de 
História na perspectiva de possibilitar ao educando uma formação emancipada, 
reflexiva, capaz de se inserir e participar criticamente da sua realidade social. 
         Nessa perspectiva, faremos uma análise sobre as propostas curriculares para o 
ensino de História, que postulam a constituição de identidades associadas à formação 
da cidadania, encarregada na “formação do cidadão crítico para que o aluno adquira 
uma postura crítica em relação a sociedade em que vive”. (BITTENCOURT, 2013, p.19) 
         Para isso, o termo cidadania disseminado nas atuais propostas necessita de uma 
análise reflexiva, pois a cidadania não constitui em direitos concedidos pelo poder 
instituído, mas obtidas em processos de conquistas e lutas pelos os conceitos de 
igualdade em suas diversas dimensões. (BITTENCOURT, 2013).    
        Contudo, diante das mudanças sociais e econômicas em curso, faz-se necessário 
refletir sobre o do ensino de História e o seu papel na formação de um sujeito histórico 
e cidadão crítico para a construção de uma sociedade justa e igualitária.   
        A organização do texto, além da introdução, compreende duas partes: a primeira 
faz uma análise acerca do sentido da cidadania a partir das propostas curriculares para 
o ensino de História desde o século XIX e os seus desdobramentos até o atual e a 
segunda é dedicada às análises dos desafios, reflexões e perspectivas do ensino de 
História diante das mudanças impostas pela sociedade capitalista. 
 
CAMINHOS DO ENSINO DE HISTÓRIA E A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA NO CONTEXTO 
DAS MUDANÇAS ECONÔMICAS E SÓCIO-POLÍTICAS. 

 
Compreender o papel formativo do ensino de História no Brasil, precisamos nos 

situar historicamente, com intuito de compreendermos a lógica que determinam os 
modelos educacionais, que sempre mantém em suas pautas, funções políticas e 
econômicas relacionadas às ideologias dominantes.  
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          Conforme Bittencourt (2011), o ensino de História no Brasil, esteve presente como 
componente obrigatório nos currículos das escolas públicas desde o século XIX, 
integrando um conjunto de disciplinas que foram sendo constituídas como saberes 
fundamentais no processo de escolarização de crianças, jovens e adultos. O currículo foi 
ampliado e o conteúdo era encarregado de veicular a História para a constituição de 
uma identidade nacional.  
          Neste contexto, o currículo de História estava inserido no contexto em que 
sintetizavam “as representações que procuravam expressar as ideias de nação e de 
cidadão embasadas na identidade comum de seus variados grupos étnicos e classes 
sociais constitutivos da nacionalidade brasileira”. (NADAI,1993, p.93). Com isso, 
percebe-se que o ensino de História no Brasil, sempre esteve ligado à construção de 
identidades.   
         As transformações na sociedade brasileira pós-Revolução de 1930, durante o 
governo Vargas, conduziram para novas reformulações no sistema de ensino que 
ensejaram a institucionalização de programas e currículos nacionais. Com isso, foi 
realizada a Reforma de Ensino, conhecida como a Reforma Francisco Campos 15 de 1931, 
que visava oferecer uma estrutura orgânica ao ensino secundário, comercial e superior. 
        Neste contexto, o ensino de História tinha como papel formativo, preparar os 
estudantes para o exercício da cidadania, com ênfase na formação política, destinada a 
clientela da escola secundária que participava da vida política. O ensino secundário tinha 
um caráter meramente propedêutico destinado a classe alta para que pudessem 
ingressar no ensino superior. (ABUD, 1993). 
         Embora a legislação consagrasse a igualdade de todos perante a lei, isso de fato 
não ocorria, aos filhos das classes proletárias era oferecida somente uma educação 
necessária para manejar as máquinas da fábrica que se expandiam e das quais 
constituiriam a mão-de-obra.  
         Neste contexto, a cidadania era entendida no seu sentido político, e era com essa 
cidadania que as escolas e sobretudo o ensino de História deveria se preocupar. O 
conceito de cidadania compreendia a democracia como a manifestação da vontade na 
escolha dos governantes e os direitos sociais eram tidos como concessão dos 
governantes e não como conquistas das classes trabalhadoras. (ABUD, 1993, p. 167). 
         Dessa forma, o ensino de História inspirado nos ideais nacionalistas e 
desenvolvimentistas, era utilizado como um meio de modelar o indivíduo aos interesses 
do Estado, pautado na formação do cidadão como ser consciente de seu papel na 
sociedade (nação), com o intuito de despertar o sentimento patriótico.  
          Diante da imposição da Ditadura Militar (1964-1985), o ensino de História passa 
por uma considerável revisão em seu conteúdo programático. A disciplina foi extinta, 
perdendo espaços nas grades curriculares, sendo substituída pelos os Estudos Sociais e 
Educação Moral e Cívica, de caráter obrigatório, como disciplina e prática educativa em 
todos os sistemas de ensino no Brasil, conforme a Lei 869 de 12 de setembro de 1969. 

                                                           
15 Primeira Reforma educacional de caráter nacional, realizada no início da Era Vargas (1931), sob o 
comando do Ministro da educação e saúde Francisco Campos. Dentre algumas medidas dessa Reforma, 
estava a criação do Conselho Nacional de Educação e organização do ensino secundário e elaboração de 
programas de ensino das disciplinas que seria unificado no Brasil inteiro. (ABUD, 1993) 
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         A imposição dessas mudanças nas grades curriculares, estavam relacionadas ao 
ideário nacionalista e a segurança nacional, pilares da doutrina militar, e representavam 
o ponto estratégico na veiculação da ideologia defendida pelos militares. 
        Diante disso, o papel formativo da educação consistia na preparação de mão-de-
obra para o setor industrial em detrimento de uma formação crítica dos cidadãos. Daí a 
extinção da disciplina História e das demais disciplinas das Ciências Humanas (Geografia, 
Filosofia e Sociologia) formadoras de um senso crítico. Essas mudanças articuladas ao 
ideário militar, estavam ligadas “aos propósitos do poder que agia no sentido de 
controlar e reprimir as opiniões e os pensamentos dos cidadãos, de forma a eliminar 
toda e qualquer possibilidade de resistência ao regime autoritário”. (FONSECA, 1993, 
p.25).  
       Dentro deste contexto, as políticas educacionais estavam ligadas ao modelo 
capitalista de educação e associavam-se a uma concepção economicista e produtivista 
tendo como pressuposto básico, a teoria do Capital Humano.  No interior dessa teoria, 
a educação “[...] se fundamenta na articulação entre política e produção e cujo objetivo 
é educar o homem capaz de ajustar-se à produção racionalizada, constituindo-se em 
uma das formas pelas quais a classe burguesa busca concretizar o seu projeto 
hegemônico” (KUENZER, 2002, p. 60). Nesta perspectiva, a educação passa ser vista 
apenas instrumento decisivo para o desenvolvimento econômico do país. 
         Contudo, diante deste cenário, o ensino de História, servia apenas para justificar as 
medidas impostas pelo governo, pois a estrutura de ensino voltava-se para atender as 
bases ideológicas dos militares, impedindo aos educandos uma formação critica diante 
da realidade. Os conceitos como trabalho e sociedade foram tratados como categorias 
abstratas e universalizantes, perdendo suas dimensões temporais e espaciais, o agente 
histórico das mudanças continuou sendo o Estado, responsável pelo “bem-estar de 
todos” e pela “construção dos caminhos do progresso”, sinônimo da época de 
conquistas tecnológicas. (PCNs, 1998). 
        O processo de redemocratização na década de 1980, encaminhou para emergência 
de questionamentos, reflexões e debates na área educacional contribuindo para a 
construção de novas propostas curriculares visando à superação das desigualdades e 
formação de sujeitos críticos atuantes na sociedade.  
        No tocante ao ensino de História, esse espaço de discussão assumiu uma dimensão 
de reconquista na grade curricular, visto que durante a ditadura   militar, as disciplinas 
de História e Geografia foram banidas e acopladas aos Estudos Sociais. Dessa forma, 
passou-se a almejar um ensino de História cada vez mais significativo, que pudesse 
inserir de forma mais crítica o cidadão no mundo contemporâneo, atuando na 
construção de uma sociedade mais igualitária. 
        Para o ensino de História, difundiram-se reflexões sobre o processo de ensino e 
aprendizagem nos quais os alunos passaram a ser considerados cidadãos críticos e 
partícipes do processo de construção do conhecimento e não mero espectador da 
História determinada somente pelos livros didáticos. 
         Nesse período de transição democrática, foram intensos os debates sobre os rumos 
a serem dados a educação brasileira. Em relação à educação básica, defendia-se uma 
educação unitária16, omnilateral e politécnica, capaz de romper com as dicotomias entre 

                                                           
16 Escola proposta por Antônio Gramsci, que propunha a superação da divisão social da educação e do 
trabalho, sendo contrária à escola profissionalizante imediatista, pragmática e tecnicista. (FRIGOTTO 
1968). 
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a formação geral e específica. Com isso, afirmava-se a necessária vinculação da 
educação à prática social e o trabalho como princípio educativo. 
         Nesta perspectiva, a concepção de trabalho como princípio educativo, equivale a 
dizer que o ser humano é produtor de sua realidade em que dela se apropria e pode 
transformá-la tornar-se sujeito de sua própria história.  
        Segundo Saviani (2007), os fundamentos conceituais da proposição do trabalho 
como princípio educativo se resume no trabalho como base da existência humana, na 
medida em que os homens agem sobre a natureza, transformando-a e ajustando às suas 
necessidades. 
        O novo cenário geopolítico mundial, predominantemente neoliberal que se 
consolidou ao longo dos anos 1990 estendeu as suas influências para diversos 
segmentos da sociedade, incluindo as práticas educacionais.  
        Com isso, foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB n.º 
9394/96, que contemplava novas abordagens e metodologias aliadas à prática docente. 
Inicialmente, o projeto da nova LDB, tinha como parâmetros, uma proposta pedagógica 
comprometida com a preparação dos jovens para o mundo do trabalho e para uma 
formação politécnica que integrasse ciência, tecnologia e cultura. 
        De acordo com os PCNs, o ensino de História articulado com as demais áreas do 
conhecimento no ensino Médio, conforme os incisos II e IV do art. 35, consiste na 
preparação básica para a cidadania e o trabalho tomado este como princípio educativo 
de modo que educando continue o seu aprendizado, tornando-se flexível às novas 
condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores e a compreensão dos 
fundamentos científicos e tecnológicos presentes na sociedade contemporânea, 
relacionando a teoria com a prática. 
         A Lei de Diretrizes e Bases nos anos 1990, representou um esforço em explicitar a 
exigência de uma maior articulação entre os estudos teóricos e práticos, os 
fundamentos científicos e as formas de produção que caracterizam o trabalho na 
sociedade atual, encaminhando na perspectiva de uma educação politécnica.  
        O conceito de Politecnia, apresentado por Saviani (2007), caracteriza-se como o 
domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas utilizadas na produção 
moderna, que a partir da abordagem marxista implica união entre a escola e trabalho, 
ou, mais especificamente, entre instrução intelectual e trabalho produtivo.  
          Contudo, para o autor, a proposta de concepção marxista de educação formulada 
pela LDB (9.396/96), no curso dessa trajetória ficaram apenas menções genéricas, 
inconsistentes e ambíguas ao conceito de politecnia. Embora abordasse a concepção da 
relação trabalho, educação e formação integral humana ou omnilateral dos indivíduos 
para o exercício da cidadania, não assegurou o seu desenvolvimento na prática. 
         Conforme, Saviani (2007), o “horizonte que deve nortear a organização do ensino 
médio é propiciar aos alunos o domínio das técnicas diversificadas utilizadas na 
produção, e não o mero adestramento em técnicas produtivas. Não a formação de 
técnicos especializados, mas de politécnicos”. (SAVIANI, 2007, p.161) 
          Diante disso, a concepção de politecnia, discutida à luz da reforma curricular a 
partir dos anos 1990, é entendida como adestramento a uma determinada habilidade 
sem o conhecimento de seus fundamentos e sem a articulação com o conjunto do 
processo produtivo. 
          Na sociedade capitalista neoliberal, a concepção de politecnia, que promoveria 
uma relação entre teoria e prática, funciona segundo a lógica imposta pelo sistema de 
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reprodução das relações capitalistas, contribuindo para uma formação unilateral, 
reforçando a dualidade estrutural entre o ensino propedêutico e o profissional 
presentes até os dias atuais.  
          Diante disso, a nova configuração no ensino de História no final do século XX e início 
do século XXI, pautado no ideário neoliberal, está ligado à dimensão econômica, no que 
diz respeito a formação de habilidades e competências necessárias à constituição de um 
trabalhador consumidor para o mercado; e à dimensão política, com finalidade da 
formação básica para o exercício da cidadania. (SILVA, FONSECA, 2012). 
          Com isso, a ideia de cidadania a partir da retórica neoliberal está vinculada à 
economia e ao mercado, tendo em vistas a formação de um “cidadão pleno” de 
habilidades e competências que saiba resolver problemas diante das mudanças do 
modelo produtivo vigente. 
          Compreender o papel do ensino de História na contemporaneidade, faz-se 
necessário um olhar não somente sobre a historiografia, mas também estabelecer 
discussões acerca da legislação educacional brasileira bem como as principais vertentes 
ligadas as mudanças e rupturas do modelo produtivo e sua relação com a educação ao 
longo da história.  
 
ENSINAR HISTÓRIA NA CONTEMPORANEIDADE: DESAFIOS, REFLEXÕES E 
PERSPECTIVAS 
 

Diante das pressões ideológicas neoliberais sobre o ensino, ainda possuímos uma 
dualidade educacional, isto é, um modelo que visa atender aos anseios da elite e outro 
que é destinado aos mais pobres. A educação atribuída classe trabalhadora é diferente 
da que é oferecida aos filhos da elite. Moura afirma que “a dualidade consiste entre a 
formação de caráter propedêutico dirigida a formação das elites e a formação de caráter 
instrumental proporcionada aos filhos das classes populares” (MOURA, 2007, p. 5). 

Nessa perspectiva, de acordo com Gentili, há uma “necessidade de articular e 
subordinar a produção educacional ás necessidades estabelecidas pelo mercado de 
trabalho” (GENTILI, 1996, p. 24). Portanto, o próprio mercado de trabalho influencia na 
manutenção dessa dualidade educacional, pois é ele que estabelece o rumo das políticas 
educacionais. O mercado necessita de um trabalhador que domine determinadas 
funções específicas, não é necessária uma formação ampla que contemple a 
integralidade do indivíduo, basta apenas uma formação curta e aligeirada que supra as 
necessidades exigidas pelo sistema capitalista. 

Nesse contexto de influência da política neoliberal sobre a educação, os 
historiadores e demais profissionais que atuam no campo educacional, deparam-se com 
inúmeros desafios que regem diariamente a prática pedagógica. Com todas essas 
transformações sociais e também no mundo do trabalho, os professores de História 
vivenciam impasses que precisam ser refletidos. Lutar pela construção de um 
posicionamento crítico dos alunos diante da realidade social e das mutações temporais 
é fundamental conduzi-los em busca da sua emancipação enquanto cidadãos.  

No entanto, é necessário problematizar como o ensino de história tem se 
enquadrado diante de tais transformações e como tem se estabelecido na perspectiva 
educacional que vai de confronto com os interesses neoliberais, ou seja, de que maneira 
o ensino de História pode contribuir significativamente para que o cidadão enfrente os 
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desafios da sua realidade social? Como educar o aluno para que ele se torne um cidadão 
emancipado? 

 No texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB – Lei nº 9.394/96) está 
expresso que: “educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho” (artigo 2º da Lei Nº 9.394 de 20/12/1996). Está explicito 
em lei que o Estado tem a competência para conduzir e preparar o educando para o 
pleno exercício da cidadania e para trabalho.  

Entretanto, ao longo do tempo o conceito de “cidadania” sofreu mudanças de 
sentido em diferentes contextos históricos, na atualidade vem sendo bastante 
apropriado pelo modelo capitalista e neoliberal que ressignificou seu sentido. A lógica 
capitalista atribui o termo cidadania a uma “concepção universalizante dos direitos 
humanos (políticos, sociais, econômicos, culturais etc.) que acaba gerando um conjunto 
de falsas promessas que orientam ações coletivas e individuais caracterizadas pela 
improdutividade, pela falta de reconhecimento social” (GENTILI, 1996, p. 20), e pela 
criação de um cidadão competitivo, aquele que é o único responsável pelo seu sucesso 
ou fracasso e está apto a se adaptar as mudanças no mundo do trabalho.  

Vê-se que, esses posicionamentos acabam refletindo as inúmeras crises que 
temos vivenciado e que abrangem os diversos setores da sociedade, por isso, torna-se 
relevante as discussões que regem sobre as diversas formas de organização do trabalho, 
bem como as reflexões acerca das metamorfoses sociais e políticas ao longo da história. 

Com o fim da ditadura militar, a disciplina História volta a atuar nas propostas 
curriculares de maneira mais autônoma. Esse processo ocorria em meio a vários 
problemas que respingavam diretamente no âmbito do ensino. Nesse contexto de 
reabertura política, muitos filhos de trabalhadores “começaram a ocupar os bancos das 
escolas que, até então, haviam sido pensadas e organizadas para setores privilegiados 
ou da classe média ascendente” (BITTENCOURT, 2013, p.13).  

Diante desse cenário os professores de história buscavam participar da 
elaboração das propostas curriculares com o intuito de formular algo que viesse a 
contribuir de maneira mais eficiente para as dificuldades enfrentadas dentro do 
contexto escolar bem como as mudanças que envolvem a sociedade capitalista 
globalizada. 

 Bittencourt (2013) afirma que foi justamente por meio dessas mudanças que as 
propostas curriculares também sofreram alterações, “[...] passou a serem repensadas 
sob novas perspectivas relacionadas às mudanças sociais e econômicas em curso no 
país, à mundialização e as transformações do papel e do poder do Estado na nova ordem 
mundial econômica” (BITTENCOURT, 2013, p.18).  

Está presente em grande parte das propostas curriculares que o ensino de 
História tem como uma das suas finalidades: 

 
Contribuir para a formação de um “cidadão crítico”, para que o aluno adquira 
uma postura crítica em relação à sociedade em que vive. Ao se estudar as 
sociedades passadas, tem como objetivo básico fazer o aluno compreender o 
tempo presente e perceber-se como agente social capaz de transformar a 
realidade, contribuindo para a construção de uma sociedade democrática 
(BITTENCOURT, 2013, p.19). 



63 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

De acordo com essa finalidade do ensino de história, a formação do pensamento 
crítico está diretamente relacionada à compreensão e transformação da realidade social 
vivenciada, o entendimento da expressão “sentir-se sujeito histórico” (BITTENCOURT, 
2013, p. 18) reflete na formação da cidadania ativa e emancipação social e política por 
parte dos estudantes.  

No âmbito das instituições escolares percebemos um público de estudantes 
extremamente diversificado, que possuem uma pluralidade cultural imensa e é através 
dessas diferenças que devemos buscar uma aprendizagem interacionista. Fonseca 
(1994) enfatiza que para realizarem essa integração, os professores podem inseri-los no 
processo de ensino-aprendizagem de maneira ativa, isto é, buscando métodos para 
incentivar os alunos a serem agentes da sua própria história, instigando-os para 
desenvolverem reflexões e análises sobre os desafios que permeiam o mundo do 
trabalho e a sua vivência de maneira geral para que possam desenvolver sua criticidade. 

A educação básica pode contribuir com a formação humana integral baseada na 
omnilateralidade do ser. De acordo com Frigotto: 

 
Educação omnilateral significa, assim, a concepção de educação ou de 
formação humana que busca levar em conta todas as dimensões que 
constituem a especificidade do ser humano e as condições objetivas e 
subjetivas reais para seu pleno desenvolvimento histórico. [...] Em síntese, 
educação omnilateral abrange a educação e a emancipação de todos os 
sentidos humanos, pois os mesmos não são simplesmente dados pela 
natureza. O que é especificamente humano, neles, é a criação deles pelo 
próprio homem. (FRIGOTTO, 2012, p. 267) 

 

Essa formação de caráter omnilateral busca atingir três dimensões que são 
fundamentais nos processos educativos: o trabalho, a ciência e a cultura. A primeira 
dimensão, o trabalho, é compreendido como algo próprio da vida do ser humano que 
desde o início da humanidade utilizou a racionalidade para transformar a natureza de 
acordo com as suas necessidades, portanto, possui nesse sentido um valor de uso. A 
ciência é caracterizada como a produção dos conhecimentos desenvolvidos pela 
humanidade ao longo da história. Por último, a cultura é compreendida como as diversas 
manifestações artísticas bem como os princípios étnicos que envolvem as normas da 
sociedade.  

Bittencourt (2013) cita o pensamento do historiador André Segal o qual afirma 
que há uma falta de valorização dessa integralidade do indivíduo nos níveis fundamental 
e médio da educação básica. Segundo o autor a história tem o papel de contribuir para 
a formação do indivíduo comum, que enfrenta um cotidiano complexo, tendo inúmeros 
problemas como a violência, desemprego, greves, falta de perspectivas com relação a 
oportunidades de crescimento profissional, e por isso, necessita de refletir sobre todos 
esses acontecimentos que estão a sua volta. 

Paulo Freire (2002), na obra Pedagogia do Oprimido, destaca a relevância de se 
dialogar sobre a realidade vivenciada, expressando que “[...] se os homens são 
produtores desta realidade e se esta, na inversão de práxis, se volta sobre eles e os 
condiciona, transformar a realidade opressora, é tarefa histórica, é tarefa dos homens” 
(FREIRE, 2002, p. 16). Freire faz menção, à ação emancipatória que os educandos 
precisam deter para que sua vivência não seja tão somente de dominação e exclusão. 
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Desse modo, a obtenção de uma postura crítica e libertadora por parte do aluno 
não constitui-se uma tarefa fácil, na maioria dos casos o educando, enquanto sujeito 
histórico, encontra-se adaptado a sua realidade de opressão, segundo Paulo Freire: 

 
Os oprimidos, contudo, acomodados e adaptados, imersos na própria 
engrenagem de estrutura dominadora, temem a liberdade, enquanto não se 
sentem capazes de correr riscos de assumi-la. E terem, também, na medida 
em que, lutar por ela, significa uma ameaça, não só aos que a usam para 
oprimir, como seus proprietários, mas aos companheiros, que se assustam 
com maiores repressões (FREIRE, 1998, p. 19). 
 
 

Diante dessa conjuntura, o professor de história precisa ser um educador crítico 
que reconheça as diversas situações contraditórias gerenciadas pela sociedade 
capitalista. Deve-se problematizar juntamente com o aluno sobre essas mesmas 
contradições que encontram-se materializadas na vida cotidiana, promovendo assim, 
diálogos acerca das visões de mundo por parte de cada segmento social e suas formas 
de atuação. 

Quando o historiador-educador problematiza na sua prática pedagógica as ideias 
relacionadas a reprodução social e a subordinação aos moldes da produção capitalista, 
está trilhando o caminho para que seus alunos possuam uma consciência histórica e 
uma educação emancipatória. Cerri afirma que “mobilizar consciência histórica não é 
uma opção, mas uma necessidade de atribuição de significado a um fluxo sobre o qual 
não tenho controle: a transformação, através do presente, do que está por vir e no que 
já foi vivido” (CERRI, 2001, p. 99). 

 Por isso, é necessário a compreensão das diversas áreas do saber, História, 
Política, Filosofia, Economia, entre outras, que precisam ser ensinadas numa perspectiva 
de vinculação com as experiências de vida dos alunos para que estes possam 
desenvolver sua consciência histórica e “agir intencionalmente, e só poderão agir no 
mundo se interpretá-lo e a si mesmo de acordo com as intenções de sua ação; agir 
(incluindo deixar-se estar e ser objeto da ação de outrem) só ocorre com a existência de 
objetivos e intenções” (CERRI, 2001, p.100). 
  Através do que já mencionamos, percebemos que a História se faz importante 
nessa busca por uma formação humana integral e emancipatória do educando. É a partir 
dessas análises que o professor irá refletir sobre sua prática bem como propor 
mudanças no que se diz respeito ao ensino e aprendizagem, sempre tendo como 
propósito maior a emancipação, a autonomia intelectual, política e social dos alunos 
diante de uma realidade extremamente voltada para o individualismo e interesses 
capitalistas.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como o 
ensino de História vem sendo inserido no contexto da contemporaneidade. Refletimos 
acerca das perspectivas de se trabalhar a história como formação educacional integral 
e emancipatória, bem como as dificuldades encontradas para o desenvolvimento dessa 
prática, além disso, permitiu analisar a conjuntura das políticas neoliberais e sua 
inserção nos projetos educacionais. 
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 De modo geral, o ensino de história vem buscando cumprir com uma das suas 
principais finalidades, isto é, estimular o educando a realizar uma leitura crítica acerca 
do meio social no qual está inserido, no entanto, os educadores vêm sofrendo 
dificuldades na sua prática pedagógica diante das pressões capitalistas que visam a 
educação como mecanismo para atender cada vez mais os interesses do mercado de 
trabalho, estimulando cursos de formação aligeiradas que não possibilitam reflexões 
mais profundas acerca da realidade social vivenciada. 
 De acordo com a importância do tema, torna-se necessário o desenvolvimento 
de projetos educacionais que tenham como foco a formação omnilateral do indivíduo 
para que este possa ter acesso não somente ao conhecimento das diversas técnicas, 
mas também a uma formação que esteja atrelada à compreensão dos desafios sociais 
que o cerca, possibilitando um ensino de maior qualidade para que o educando torne-
se um ser humano político e socialmente emancipado.  
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FILOSOFIA PARA CRIANÇAS: perspectivas teóricas da proposta de Matthew Lipman 
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Maria Reilta Dantas Cirino – UERN18 

 
 
RESUMO: Matthew Lipman no decorrer do exercício de sua atividade de professor 
universitário observou que seus alunos apresentavam dificuldades em estabelecer um 
raciocínio coerente especialmente na disciplina de lógica, a qual ele ministrava. Essa 
percepção o desperta para a criação de um Programa Filosofia para Crianças – PFpC, 
tendo como hipótese, que, se desde a infância, as crianças passassem a ter acesso ao 
modo de raciocínio filosófico, essas poderiam, em processo, tornarem-se adultos mais 
habilidosos em seus argumentos e ações. Para esse intuito, teve como referências 
teóricas a filosofia socrática e o pragmatismo de John Dewey. Nesse sentido, Lipman 
considera a filosofia como possibilidade essencial para a formação humana e 
especialmente para o pensar reflexivo. Defende que as crianças podem ter acesso à 
filosofia, e para isso acontecer ele apresenta um currículo, uma metodologia específica 
e a formação do professor para atuar no PFpC. O currículo, denominado de Novelas 
Filosóficas; a metodologia – Comunidades de Investigação – C.I. e a formação do 
professor são considerados, por Lipman, necessários à realização de uma proposta de 
filosofia para crianças. Nessa perspectiva, o presente trabalho trata-se de uma etapa de 
pesquisa de conclusão de curso em desenvolvimento, que tem como objeto de estudo 
a proposta do Programa Filosofia para Crianças – PFpC do filósofo norte americano 
Matthew Lipman. O objetivo é apresentar e refletir o PFpC na intenção de compreender 
o contexto histórico em que Lipman pensou a sua criação, aprofundar sobre os 
fundamentos teóricos que a compõem e que serviram de inspiração para sua proposta, 
como também a formação da estrutura curricular e sua metodologia, bem como a 
formação do profissional para atuar com filosofia para crianças. Dessa forma, o texto 
tem como metodologia a pesquisa bibliográfica, a qual terá como obras primárias: 
Lipman (1990; 2001) e como fontes secundárias/comentadores: Kohan (2008); Silveira, 
(2001); Daniel (2000) e Cirino (2016). Nesse contexto, almeja - se com esse estudo obter 
êxito e compreender, dentro das possibilidades de um trabalho de graduação, os 
aspectos teóricos gerais pertinentes à proposta de filosofia para crianças de Matthew 
Lipman. 
 
Palavras-chaves: Infância. Filosofia para Crianças. Matthew Lipman. 
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18 Doutora em Educação (PROPED/UERJ). Professora do Mestrado Profissional em Ensino de Filosofia – 
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O presente artigo tem como propósito apresentar, analisar e refletir o Programa 
Filosofia para Crianças, idealizado pelo filósofo contemporâneo, Matthew Lipman19. 
Nessa perspectiva, o intuito do presente escrito é entender os fundamentos teóricos 
que norteou a proposta, a estrutura curricular, metodológica, formação de professores 
para atuar com filosofia para crianças e a conjuntura histórica em que Lipmam criou o 
programa. Dessa forma, o presente trabalho trata-se de uma pesquisa de conclusão de 
curso em desenvolvimento.  

A filosofia, segundo Lipman (2001), foi conhecida como um processo de 
investigação através de diálogo a partir do Século V, com o filósofo Sócrates, que se 
dedicou a vivenciar a experiência do saber filosófico, por meio do diálogo. Com isso, 
Sócrates transforma a filosofia em uma prática cotidiana, onde na sua vivência diária, 
pensa e discute temáticas tidas como improváveis de serem pensadas, por parecem 
banais.   

 Nesse caso, nota-se que a filosofia está ao alcance de todos que desejem 
aproximarem-se dela. Lipman (2001, p.11) observa que: “O estudo da filosofia, no início, 
não era limitado a especialistas: a uma elite técnica; e tampouco a uma minoria 
monástica”. Dessa forma, fica evidente que a origem do discurso filosófico está 
vinculada à prática filosófica, sendo aberto a todos que almejem praticá-la. 

Para Lipman é viável a prática da filosofia na infância, sendo fundamental 
organizar um currículo característico, de acordo com a faixa etária da criança, em 
conjunto com uma metodologia que possibilite o desenvolvimento reflexivo do 
indivíduo através do movimento investigativo, assim como a formação do profissional 
para ser mediador do espaço filosófico com as crianças.  

Nessa perspectiva, o presente estudo tem como metodologia a pesquisa 
bibliográfica, a qual tem como suporte as obras: A filosofia vai à escola (LIPMAN,1990); 
A filosofia na sala de aula (LIPMAN, SHARP, OSCANYAN, 2001); Filosofia para crianças 
(KOHAN, 2008); dentre outras.   

 
A ORIGEM DO PROGRAMA FILOSOFIA PARA CRIANÇA 

 
Matthew Lipman é um filósofo norte americano que ao final da década de 60 

deu origem ao Programa Filosofia para Crianças - PFpC, no qual de acordo com Kohan 
(2008, p. 15) tem como finalidade “[...] levar a filosofia à educação das crianças.” E 
aproximá-las ao exercício da prática do pensamento filosófico.  Desse modo, Kohan 
(2008, p.15) destaca que “[...] seu propósito é contribuir com a reforma do sistema 
educacional para que este desenvolva adequadamente o raciocínio e a capacidade de 
julgar dos alunos.” Como citado, Kohan ressalta que Lipman acredita que, se o indivíduo 
tem acesso à filosofia a partir dos primeiros anos escolares, aumentam suas 
possibilidades de construir um novo caminho para acontecer transformações em seu 
desenvolvimento crítico.    

 De acordo com a pesquisa de Cirino (2016), Lipman teve como base para 
desenvolver o PFpC sua experiência como professor, através de observações feitas a 
seus alunos universitários, os quais apresentavam dificuldades em elaborar 

                                                           
19 Matthew Lipman nasceu na cidade de Vineland em Nova Jersey, no ano de 1922, e faleceu em West 
Orange, Nova Jersey, no ano de 2010. Foi um filósofo norte-americano, denominado o criador da filosofia 
para crianças. http://pgl.gal/matthew-lipman-e-a-filosofia-para-criancas-com-documentarios-sobre-a-
sua-pedagogia  

http://pgl.gal/matthew-lipman-e-a-filosofia-para-criancas-com-documentarios-sobre-a-sua-pedagogia
http://pgl.gal/matthew-lipman-e-a-filosofia-para-criancas-com-documentarios-sobre-a-sua-pedagogia
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pensamentos críticos e lógicos, especificamente na disciplina de Lógica, onde Lipman 
era professor da universidade Columbia. Como também, na desestrutura lógica de 
jovens revolucionários participantes na revolta estudantil de 196820. Nessa revolta, 
Lipman percebia que as atitudes dos jovens eram impensadas e careciam de reflexões 
coerentes acerca dos efeitos e danos que tais atitudes poderiam causar ao contexto 
social da época.  

Contudo, observam-se críticas ao pensamento de Lipman a esse contexto 
histórico, pois segundo Silveira (2001) apesar de Lipman fazer observações a seus alunos 
universitários, essa preocupação da falta de raciocino e concentração era 
frequentemente levantada em reuniões escolares dos seus próprios filhos, nas quais ele 
recebeu sugestões de desenvolver uma atividade que permitisse às crianças fixarem os 
conteúdos e aprimorarem suas habilidades de concentração, e consequentemente ao 
chegar em uma fase mais avançada conseguiriam reivindicar seus direitos com 
racionalidade. Nesse sentido, Silveira (2001, p. 18) destaca que:  

 
[...] as duas ordens de motivação (pedagógico-cognitiva e político-social) que 
o levaram a elaborar seu Programa de Filosofia para Criança, resumiam-se em 
uma única preocupação, a um só tempo pedagógica e política, estando a 
dimensão pedagógica submissa à política: era preciso que a escola priorizasse 
o desenvolvimento de uma certa racionalidade, a fim de evitar o risco de que 
os jovens de hoje repetissem o comportamento rebelde e ‘irracional’ de seus 
colegas dos anos de 1960. (grifo do autor)   

 
Mediante as informações supracitadas, Silveira (2001) coloca que a intensão da 

formação de um programa que possa desenvolver e ajudar à criança a construir 
habilidades lógicas se mistura ao exercício prático de formar cidadãos com mais 
equilíbrio racional nas ações e interações sociais, havendo assim uma interligação da 
educação com o meio político social.  

 A filosofia segundo Lipman (1990, p. 27) tornou-se apenas “[...] uma disciplina 
acadêmica, cujo acesso foi limitado aos estudantes das universidades.” De acordo com 
essa argumentação lipmiana, a maior preocupação da sociedade é que esses alunos 
universitários aprendam conteúdos e esquecem a essência da filosofia, que é o filosofar. 
Lipman (2001, p. 14) também menciona que “[...] a filosofia não pode ser incutida à força 
nas pessoas, elas devem deseja-la.” Ou seja, ela, a filosofia, deve ser cobiçada e para 
isso acontecer são necessários incentivos, como, por exemplo, a prática prazerosa do 
diálogo coletivo. 

Assim, caracteriza a infância sendo identificada como o momento primordial 
para dá início a esse exercício do filosofar, tendo em vista que é a fase das descobertas. 
Desse modo, Lipman tem a coragem de levar a filosofia às crianças, com a intenção de 
trabalhar uma metodologia que explore o conhecimento do dia- a- dia das mesmas.  

Kohan (2008, p. 15) ressalta que Lipman é “[...] um iniciador, um fundador e, ao 
mesmo tempo, de tentar levar à prática o caminho por ele fundado. Mas, de forma 
alguma sua proposta esgota as possibilidades de tal campo. Apenas as inicia. “Nesse 
sentido, a tentativa de Lipman de criar o PFpC não significa que é um projeto fechado e 
acabado, mas sim, trata-se de um início que foi-se desenvolvendo ao longo dos anos.”  
O que de acordo com Kohan (2008) acarretou sua continuidade em diversos países.  

                                                           
20 A revolução estudantil de 1968 aconteceu no mês de maio na França, caraterizada por uma greve geral 
e o maior episódio radical do século XX  https://pt.wikipedia.org/wiki/Maio_de_1968  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Maio_de_1968
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Nesse sentido, o contexto histórico do pensamento de Lipman se situou na 
década de 60, a partir de sua experiência das dificuldades de seus alunos para o pensar 
lógico e das ações realizadas por eles dentro da revolta estudantil daquela época. Essa 
ideia de Lipman de pensar a prática de uma filosofia que respondesse a uma necessidade 
de formação dos jovens situa-se na relação de uma educação para a ação com base no 
pensamento de Jonh Dewey. No próximo item apresentaremos os fundamentos do 
pensamento de Lipman e sua relação com a filosofia de Sócrates e a ideia de educação 
de Dewey. 
 
A FILOSOFIA SOCRÁTICA E A PRÁTICA FILOSÓFICA DE MATTHEW LIPMAN   
 

A filosofia lipmaniana absorve traços da prática filosófica de Sócrates, no sentido 
de trazer a filosofia para uma prática onde todos podem ter acesso. O pensamento de 
Lipman se aproxima do pensamento de Sócrates, a partir do momento que os mesmos 
defendem uma filosofia prática e dialógica. Nesse sentido Kohan (2008, p. 21) destaca 
que para ambos “[...] a filosofia é algo que se exerce, se cultiva, se vive em diálogo com 
outros.” Ou seja, a filosofia é uma prática que se vai internalizando ao exercício de 
diálogos entre indivíduos. 

Sócrates se apoderava de uma posição em que a filosofia se tornava uma prática 
e que a mesma deveria chegar a todos. Dessa forma, ele praticava sua filosofia em 
ambientes abertos que eram de livre acesso, e assim todas as pessoas que desejassem 
a filosofia podiam pratica-la.  Nesse sentido, ele, Sócrates, fazia sua filosofia em praças, 
pois não descriminava ninguém que a desejasse e todos poderiam ter acesso à filosofia. 

No entanto, nota-se que apesar do pensando de Sócrates e Lipman se 
aproximarem nesses aspectos, existem diferenças em outros. De acordo Kohan (2008) 
pode-se destacar a diferença dos públicos, no qual o PFpC inclui o público infantil e a 
filosofia socrática era composta por interlocutores jovens e adolescentes, sendo que 
Sócrates praticava sua filosofia em praças e Lipman defende uma filosofia nas 
instituições educacionais, ou seja, em salas de aula. 

Pode-se destacar também que Sócrates se utiliza apenas da abordagem 
dialógica, e nada escreveu, enquanto Lipman registra sua teoria e sua prática na escrita 
como algo importante, para isso publica um vasto currículo com fundamentos e método, 
bem como manual de instrução ao professor. Nesse sentido, Kohan (2008, p. 23) aponta 
que “A leitura e a escrita são, para Lipman, formas de raciocínio que oferecem uma 
contribuição singular à capacidade de pensar das pessoas.” Desse modo, ele aponta que 
tanto o diálogo como escrita são importantes para o desenvolvimento do raciocínio do 
indivíduo, e para isso ele elabora a proposta do PFpC com uma metodologia, um 
currículo e uma formação profissional específicas.  

Nesse contexto, a relação entre Sócrates e Lipman é que os dois compartilham 
da ideia de uma filosofia prática e acessível a todas as pessoas, mas se diferenciam em 
alguns aspectos.  Assim, a aproximação existente é a ideia que todos podem ter acesso 
à filosofia, mas se diferencia na maneira de chegar a ela.  Pois, para Sócrates apenas o 
diálogo é essencial no processo do filosofar, já para Lipman é necessário o 
desenvolvimento e exercício de habilidades de pensamento, bem como uma 
metodologia específica, um currículo e a formação de professores para atuarem com o 
PFpC. Ele acredita que a escrita também deve ser uma ferramenta para o 
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desenvolvimento do raciocínio e práticas filosóficas. A seguir apresentaremos a relação 
de Limpan com o pragmatismo de John Dewey. 
 
O PRAGMÁTICO21  DE JOHN DEWEY E O PENSAMENTO DE MATTHEW LIPMAN   
 

De acordo com Daniel (200), a filosofia de Matthew Lipman é marcada por traços 
da filosofia da educação de John Dewey, sendo ambas caracterizadas por relações de 
proximidade de valores e princípios de educação. Nesse sentido, tanto a filosofia de 
Lipman quanto a de Dewey são definidas na importância das experiências e interesses 
das crianças, transformando-as como pilar para uma discussão filosófica.  

Nessa perspectiva, Daniel (2000, p. 38) destaca que “[...] o desenvolvimento de 
espírito crítico e da autonomia individual parecem ser dois aspectos que constituem a 
ética da abordagem lipmaniana, e isso com o objetivo de formar indivíduos íntegros e 
cidadãos ativos no seio de uma sociedade democrática.” O autor nos coloca que a 
filosofia lipmaniana possui aspectos pragmáticos, o que vem caracterizar uma educação 
voltada a realizar na prática, as possibilidades de o indivíduo desenvolver um 
pensamento crítico e autônomo.   

Lipman segue uma linha de ensino pragmático, ou seja, procura se desvincular 
da linha tradicional de educação, a qual, segundo Lipman (2001), trabalha para apenas 
receber informações e limita a capacidade da criança, e propõe uma disciplina com mais 
utilidade e significado para a vida das crianças, pois assim acreditava que elas – as 
crianças – ao pensarem sobre os fatos do seu contexto de vida, iriam, paulatinamente, 
exercitando-se nas habilidades do pensamento, definidas por Lipman (2001) como 
habilidades cognitivas que se traduzem em quatro grupos: de investigação, habilidades 
de raciocínio, de organização da informação e habilidades de tradução (diálogo).   

Nesse sentido, Daniel (2000) aponta que Lipman não pensa em desenvolver 
apenas o intelecto, mas aposta na prática e em uma filosofia que motiva e lança para a 
sociedade indivíduos intelectuais, coerente e sociais. Com isso, “[...] o ato educacional 
se manifesta no desenvolvimento da inteligência humana e que a essência da 
inteligência não se encontra na faculdade de acumular informações, mas na capacidade 
de perceber o essencial e de agir eficazmente sobre as coisas.” (DANIEL, 2000, p. 43) 
Percebe-se que Lipman procura desenvolver uma educação que envolva não apenas um 
aspecto, mas que seja de forma ampla, a qual permite caminhos que levem o indivíduo 
a construir um raciocínio lógico e uma prática de forma coerente. 

Conforme Daniel (2000), o pragmatismo de Dewey segue a linha de uma 
educação democrática, que leva o sujeito a refletir e compreender problemas, na 
                                                           
21 De acordo como dicionário Nicola Abbgnano (p. 784) o termo pragmatismo “[...] foi introduzido na 
filosofia em 1898, por um relatório de W. James na Califórnia Union, em que ele se referia à doutrina 
exposta por Peirce num ensaio do ano 1878, intitulado "Como tomar claras as nossas idéias" (sic). Alguns 
anos mais tarde, Peirce declarava ter inventado o nome Pragmatismo para a teoria, segundo a qual "uma 
concepção, ou seja, o significado racional de uma palavra ou de outra expressão, consiste exclusivamente 
em seu alcance concebível sobre a conduta da vida [...]”.  Dewey preferiu chamar seu pragmatismo de 
instrumentalismo, no qual segundo Abbagnano (p. 284) “[...] preferiu o termo instrumentalismo (v.). "A 
essência do instrumentalismo pragmático" — escreveu ele — "é conceber o conhecimento e a prática 
como meios para tornar seguros, na experiência, os bens, que são as coisas excelentes de qualquer 
espécie" (The Questfor Certainty, 1929, p. 37). Deste ponto de vista, Dewey compartilhava o 
experimentalismo de Peirce, porque para ele "a experimentação faz parte da determinação de qualquer 
proposição justificada" (Logic, 1939, p. 461), ao mesmo tempo em que evidenciava o caráter instrumental 
e operacional de todos os procedimentos do conhecer [...]”. 
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construção de um indivíduo autônomo e uma sociedade democrática, referindo-se que 
toda ação educativa deve partir de uma ação que fará sentido para algo específico ou 
para a sociedade. Lipman recorre a esse pensamento quando pensa a filosofia que inicia 
desde a infância em vista de formar um adulto com um pensamento lógico e coeso. 
Daniel (2000, p.100) menciona que “[...] Lipman e Dewey supõe uma prática reflexiva, 
isto é, um modo de ensino no qual se pede à criança que se valha de uma experiência 
cotidiana para resolver os problemas proposto pela humanidade.” Como se pode 
observar, conforme Daniel (2000), nota-se que ambos compartilham da mesma opinião, 
tendo em vista que o ambiente escolar, assim como as matérias, devem ser um meio a 
conduzir a criança à prática ligada aos seus conhecimentos.  

Dessa maneira. pode-se observar que a filosofia de Lipman traz consigo fortes 
influências da educação pragmática de Dewey, tendo em vista que Lipman buscava uma 
prática que o levasse a resultados concretos nas ações cotidiana dos jovens.  

 
A PROPOSTA DE FILOSOFIA PARA CRIANÇAS DE MATTHEW LIPMAN   
 

Lipman apresenta a proposta do PFpC com inspiração na prática filosófica de 
Sócrates e em uma educação com base na experiência e ação a partir de Jonh Dewey. 
Para isso define currículo, metodologia e formação específica para atuação com a 
mesma. A seguir, apresentaremos esses fundamentos básicos da proposta de Lipman, 
os quais consideramos fundamentais para compreensão de sua prática. 

 
O currículo: as novelas filosóficas 
 

O currículo proposto por Lipman é constituído por novelas filosóficas, as quais 
apresentam temáticas e situações envolvendo crianças, vizinhos e familiares, na 
linguagem das crianças, formando histórias específicas, envolvendo conceitos 
filosóficos, que trazem traços do cotidiano.  Kohan (2008, p. 51) observa que “[...] 
novelas filosóficas são diálogos entre crianças, professores, pais e vizinhos”.  Conforme 
citado, Kohan relata que as novelas que Lipman elaborou trabalham conteúdos com 
temas filosóficos em situações que fazem parte do cotidiano das crianças, como 
também esses diálogos são efetuados por crianças em suas faixas etárias, ou seja, para 
cada faixa etária existem novelas adequadas ao nível de desenvolvimento nos quais as 
crianças estão inseridas, apresentam linguagem e assuntos adequados para suas 
vivências e personagens que retratam o dia-a-dia das mesmas.  

As novelas filosofias contribuem para com os professores, no sentido de os 
mesmos explorarem o diálogo filosófico com seus alunos, sendo elas introduzidas a 
partir da educação infantil. Tendo em vista que cada novela traz um manual com 
exercícios e planos de discursões para auxiliar o professor, Lipman (2001) acreditava ser 
possível a exploração dos temas filosóficos em situações de sala de aula com crianças. 
O currículo é formado por onze novelas filosóficas divididas por faixas etárias, nas quais 
cada uma tem suas especificidades. Sendo elas: 

 
- Educação Infantil: (1) Hospital de Bonecos; (2) O carteiro simpático; 
(3) Alice é meu nome; trabalham à iniciação aos procedimentos de 
investigação filosófica em comunidade; (4) Boneca, aborda o 
imaginário infantil; 
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 - Ensino fundamental: (5) Elfie; (6) Issao e Guga, destinados aos I e II 
anos, abordam questões da filosofia da natureza; (7) Pimpa, e 
destinada às crianças de III, IV e V anos, envolve temas sobre a filosofia 
da linguagem e suas significações; (8) Nous, destinado III e IV anos, traz 
diálogos que visam trabalhar  a formação ética; (9) A descoberta de Ari 
dos Talles, para V e VI ano, incentiva o raciocínio e o pensamento 
logico; (9) Luíza, proposta para VII e VIII anos, prioriza aspectos 
relacionados a ética e à moral; 
 - Ensino Médio: (10) Suki, coloca questões sobre estética; e pro ultimo 
(11) Mark, a qual propõe situações que abordam a filosofia social e 
política. (CIRINO, 2006, p. 80) 

 
 Mediante as informações supracitadas percebe-se que cada novela aborda uma 

linha filosófica, que são divididas por faixa etárias de acordo com os níveis escolares das 
crianças, e essas abordagens são feitas de maneira dialogada, pelas quais as crianças se 
sentem acolhidas e familiarizadas pelos personagens existentes nos romances, fazendo-
as interagir, argumentarem, fazerem inferências e elaborarem conceitos. 

Na educação infantil os romances têm como intuito introduzir as crianças ao 
meio da investigação filosófica, despertando a imaginação e capacidade de pensar 
infantil. No ensino fundamental as novelas têm como função trabalhar fatores sociais, 
formação pessoal e da natureza; valores éticos, morais e linguísticos. No ensino médio 
tem o objetivo de discutir o desenvolvimento político e social. Sendo assim essencial 
que, 

 
As crianças podem ser inspiradas por histórias de heróis e heroínas, 
mas para elas pensarem por si próprias sobre ética, elas têm de 
engajar-se em investigação ética. Isso impõe aprender as ferramentas 
do oficio; adquirir prática em ponderar as relações entre os meios e os 
fins e entre as partes e o todo; acostumar-se a investigar sobre regras 
e consequências; e ter experiência em exemplificar, ilustrar, 
universalizar, descobrir pressuposições éticas subjacentes e deduzir 
ou induzir conclusões implícitas. (LIPMAN, 1990, p. 38)     

 
 Na visão de Lipman (1990), a criança necessita ser despertada para investigações 

éticas e isso acontecerá de maneira diversificada para cada criança. Obviamente, é 
interessante que as mesmas conheçam métodos éticos, mas continuem a explorar suas 
próprias experiências.  

Nesse sentido, o currículo proposto por Lipman (1990) contém romances que 
levam as crianças a desenvolverem habilidades filosóficas através de conteúdos e 
personagens que lembrem a sua vivência cotidiana. Sendo os romances, ferramentas 
curriculares à serem desenvolvidas nas comunidades de investigação, metodologia 
proposta por Lipman. 

 
 Metodologia: as comunidades de investigação 
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A metodologia definida por Lipman é denominada como comunidade de 
investigação22  . Daniel (2000, p. 125), ressalta que “A comunidade de investigação é 
uma técnica de grupo que propicia o desenvolvimento individual na medida em que faz 
que a criança tome consciência de suas potencialidades.”  Sendo assim, a mesma, é 
caracterizada pela troca de experiência, tornando-se um exercício de 
compartilhamento. Kohan (2008, p. 31), também destaca que “[...] para Lipman a 
comunidade é um ponto de partida e de chegada do diálogo filosófico, o marco de 
sentido da tarefa de cada investigador.” Visto que seja um método de partilha, a mesma 
permite aos membros envolvidos uma afinidade com as ações filosóficas, com ainda 
chances de aumentar o conhecimento.  

Os passos metodológicos da comunidade de investigação segundo Lipman 
(1990) são os seguintes: ler em voz alta um episódio da novela, em seguida deixar um 
momento para discussões, captar e anotar as respostas das crianças no quadro 
identificando-as com o nome do aluno, debater e perceber a semelhanças entre os 
pontos que foram citados, e a partir daí a comunidade pode iniciar a discussão de um 
tema eleito pelas crianças.  

Com isso Lipman (1990, p. 179) nos mostra que “A tarefa do coordenador é 
manter vivo o interesse causado pela leitura e ajudar a transportá-lo para a discussão, 
animando-a quando parecer enfraquecida, e esforçando-se sempre para gerar diálogo 
entre aluno-aluno em vez de aluno-professor.”  Desse maneira, percebe-se que o 
propósito de Lipman ao transformar a sala de aula em uma comunidade de investigação 
é fazer que os alunos tenham a oportunidade de discutir e analisar temas que fazem 
parte do seu comtiano, assim como também possibilitar as crianças o exercício de ouvir 
o outro.  

Lipman (1990) aborda que a comunidade de investigação contribui para 
desenvolver habilidades nas crianças, tais como: de investigação, de raciocínio, de 
informação e dialógica.  

As habilidades de investigação segundo Lipman (1990, p. 116) “[...] são aquelas 
associadas com à execução de métodos científicos, tais como medir, observar, 
descrever, estimar, explicar, prever e verificar.”  Com isso, o método investigativo é 
aquela ferramenta que possibilita desenvolver a capacidade do questionamento, do 
pensamento, do raciocínio e a chegada de possíveis resultados. Kohan (2008) pontua a 
investigação como ponto primordial do PFpC de Lipman, pois o método investigativo 
eternizar-se por todo decorrer do programa, mudando apenas de níveis, e possui uma 
caraterística de práticas autocorretivas.   

De acordo com Lipman (2001) a criança tem capacidade de desenvolver o 
raciocínio lógico, para isso é necessário que seja dada condições para que elas 
desenvolvam habilidades como criatividade, inferência, conhecimento pessoal e 
impessoal, experiência, imparcialidade, formular perguntas, formar conceitos, entre 
outras. Nesse sentido, o raciocínio não pode ser utilizado pelo hábito, e sim é 
fundamental que ele seja desenvolvido, e compreender causa e efeito é uma 

                                                           
22   De acordo com Cirino (2016) a comunidade de investigação que Lipman adota como metodologia em 
seu PFpC é inspirado nos escritos de Pierce, no qual se caracteriza pelo início da dúvida e da não existência 
de respostas concretas, pois trata-se de um processo de descobertas. Nesse sentido, o pressuposto 
adotado por Lipman é a dúvida de início que leva ao exercício do pensar e da argumentação, sendo 
discussões filosóficas exercidas em comunidades. 
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possibilidade de raciocínio que o espaço de FpC tem a finalidade de trazer, tornando-o 
um espaço diferenciado.  

As habilidades de raciocínio têm a finidade de levar a criança a possibilidade de 
desenvolver o entendimento de maneira coerente e lógica.  Com isso pode-se destacar 
que as habilidades de raciocínio,  

 

[...] incluiriam competências em efetuar várias operações dedutivas e 
indutivas (tais como inferir e detectar as premissas subjacentes ou 
pressuposições), assim como formular perguntas, fornecer razões, 
elaborar definições, classificar, seriar, exemplificar e formar conceitos. 
(LIPMAN, 1990, p. 116) 

 
Sendo assim, observa-se que a habilidade de raciocino tem como inclinação o 

crescimento cognitivo da criança, de maneira em que as mesmas venham ter 
oportunidades de desenvolver competências que as levem a construir conceitos através 
de discursões em comunidade. Dessa maneira, Kohan (2008, p. 55) aborda que “A lógica 
é a pedra fundamental do raciocínio.”  Ou seja, que a lógica admite o olhar que 
possibilita a visão de todos os anglos e a existência de argumentos com coerência, sendo 
ela a chave para o exercício da racionalidade. 

Para as habilidades de informação, é importante ressaltar que Lipman destaca a 
diferença entre: as informações serem apenas repassadas as crianças e/ou desenvolver 
possibilidades para que as mesmas venham a refletir e questionar-se. Ou seja, descarta 
a possibilidade da criança conhecer somente as partes e não o todo. Dessa forma, 

 
[...] a inteligência não é só uma questão de perceber quais são as 
partes de uma situação, mas também como se relacionar entre si e 
com o todo a que pertencem; é também uma questão de 
compreender como construir o todo a partir dos materiais que, assim, 
possam servir como parte. (LIPMAN, 2001, p. 85) 

 
Sendo assim, para Lipman a pessoa inteligente é aquela que consegue fazer o 

exercício de fazer conexões, e não apenas acumular informações. Nesse propósito, a 
FpC tem como significado trazer oportunidades ao pensamento autêntico da criança. 

Nesse ponto, a habilidade de informação de acordo com Lipman (1990, p. 116) 
consiste em “[...] afirmar, dizer, alegar, argumentar, narrar, propor, aludir e declarar.” O 
que pode-se destacar que para que as criança possam desenvolver tal habilidade, as 
mesmas possam ter modelos que as levem a seguir o exército do pensamento lógico. 

As habilidades de diálogo também conhecida como habilidades de tradução, 
segundo Kohan (2008) consiste em um processo de tradução de uma linguagem para 
outra. Nesse sentido, kohan (2008, p. 56) aponta que “Lipman usa o termo num sentido 
bem mais amplo [...]”, ou seja, sendo mais ampla que a mudança de um idioma para 
outro, mas que tem como fundamento a atividade do pensar de maneira a entender as 
diversas modalidades que se possa encaixar uma palavra. Como isso, Kohan (2008, p. 
56) destaca como exemplos de habilidades de raciocino ou de tradução “colocar-se no 
lugar do outro, interpretar, inferir visões de mundo.”  

Para o conhecimento dialógico as informações precisam passar por 
organizações, e com isso Kohan (2008, p. 55) ressalta que “Para que o diálogo seja viável 
é preciso dispor de ferramentas para organizar as diversas informações e experiências 
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nele presentes de acordo com unidades relevantes de sentido.”  Nesse ponto, fica 
evidente que o pensador precisa dispor de alguns meios como esquemas e formação de 
conceitos para se chegar a um diálogo de cunho lógico e entre esses pontos pode-se 
destacar a habilidade de descrição e narração. 

Nesse sentido, Cirino (2016) aponta que Lipman em seu programa não pensou o 
diálogo apenas como uma conversação, mas algo a ser utilizado em salas de aula, no 
qual tem a finalidade de promover discursões investigativas por meio de habilidades 
que a disciplina de logica pode oferecer, possibilitando as crianças a vivenciar 
experiência de conhecimentos coletivo e reflexivo. 

Kohan (2008, p. 54) aponta que para Lipman “[...] tanto a filosofia como a 
educação são formas de investigação, o que significa práticas autocorretivas.” Ou seja, 
a investigação é uma ferramenta para o crescimento da criança, tendo em vista que a 
comunidade de investigação ao desenrolar do programa vai-se mudando de nível de 
raciocínio e compreensão. 

Com isso, lipman pensou e elaborou um método a ser explorado em sala de aula 
em que as crianças possam ter a possibilidade de desenvolver habilidades diversificadas, 
e que tenham oportunidade de construir e refletir sobre aquilo que são repassados para 
elas. Para isso, ele pensou também em uma formação especifica do professor/a para 
trabalhar filosofia para criança. 

 
Formação do/a professor/a 
 

Lipman (1990), observa que para o desenvolvimento do programa FpC, existe a 
necessidade de uma formação específica do/a profissional para atuar com crianças. 
Lipman (1990, p. 173) ressalta que “O ensino da filosofia requer professores que estejam 
dispostos a examinar idéias (sic), a comprometer-se com a investigação dialógica e a 
respeitar as crianças que estão sendo ensinadas.”  Compreende-se que, para que o/a 
professor/a esteja preparado/a é fundamental que ele/a receba uma formação com os 
mesmos métodos pedagógicos e filosóficos que irão ser utilizados com as crianças.  

Dessa forma, Lipman pensou em uma formação específica para a formação 
desses/as professores/as para trabalhar a filosofia com crianças. Elaborando um 
programa com quatro estágios de formação, sendo eles: (1) Preparo de monitores; (2) 
Estágio de preparação do currículo; (3) Estágio modelador; (4) Estágio de observação. 

O primeiro estágio consiste na formação de monitores, no qual segundo Cirino 
(2016, p. 85) são “[...] uma equipe de professores/as e formadores/as, os quais irão 
preparar os/as futuros/as professores/as para atuarem junto às crianças.” Dessa forma, 
consiste em uma equipe de profissionais que irão ter mais preparo para conduzir a 
formação de outros professores para atuar com o PFcC, pois os monitores de acordo 
com Lipman (1990, p.176) “São candidatos os que têm um sólido conhecimento 
filosófico: professores de filosofia de faculdade, portadores de título em filosofia e 
aqueles com conhecimento comparável.” Ou seja, são profissionais que tem um certo 
conhecimento de temas e assuntos filosóficos. 

De acordo com Cirino (2016) o segundo estágio é caracterizado pelo fato de 
iniciar os estudos ao currículo, ao qual são divididos grupos de acordo com a faixa etárias 
dos alunos, sendo organizados por professores de 5° e 6° anos e outros de 3° e 4° anos, 
com possibilidades de revezamentos para que os professores tenham acesso a todas as 
novelas, e assim todos alcançam o conhecimento do currículo todo. Nesse processo, os 
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professores passam pelos mesmos métodos que irão utilizar com seus alunos, ou seja, 
de acordo com Lipman (1990) os passos metodológicos da comunidade de investigação 
consistem em: fazer leitura em voz alta de um episódio das novelas filosóficas, 
exploração da mesma, anotação no quadro com os tópicos identificados, exercício para 
agrupar as contribuições compartilhadas e votação para eleger a questão a ser discutida. 
Vejamos o que nos afirma Lipman (1990, p. 178) a respeito desses passos da formação 
“Somente se os professores tiverem uma experiência real de uma comunidade de 
investigação é que poderão promover o desenvolvimento do indivíduo com seus 
próprios alunos.”  Com isso, nota-se que Lipman ressalta a importância da experiência 
filosófica, destacando que o professor só vai despertar interesse a seus alunos se ele 
mesmo tiver aprendido pela experiência formativa e demonstrar essa afinidade com a 
discussão filosófica.   

O terceiro passo dar-se-á pela etapa de modelação, nesse estágio os monitores 
frequentarão as salas de aulas dos professores em treinamentos e irão atuar de forma 
prática com os alunos. Lipman (1990, p. 180) aponta que “[...] os monitores devem 
entrar efetivamente nas salas de aula, assumir a lição do dia, e demonstrar ao professor, 
com seus próprios alunos, como o monitor trata a matéria.” Com isso, os professores 
têm a oportunidade de observar a vivência na prática com o público infantil.  

O último e quarto estágio acontece segundo Lipman (1990) no período de seis 
semanas após o tempo em que os monitores estiveram na sala de aula dos professores, 
nesse processo de observação os monitores voltam a sala aula, para um processo de 
observação e avaliação da execução do programa por parte dos professores.  

Pode-se entender que o/a professor/a na sala de aula, torna-se por sua 
formação, em um/a mediador/a e organizador/a dos métodos filosóficos.  Kohan (2008, 
p. 56-57) destaca que “O professor facilita as discussões e cuida do cumprimento das 
regras do jogo na ‘comunidade de investigação’, mas não tem nenhum papel especial a 
desenvolver na elaboração das respostas, sempre provisórias e revisáveis.” Ou seja, o 
papel do/a professor/a em sala de aula é transforma-la numa comunidade de 
investigação, é mediar e coordenar as respostas dos/as alunos/as, cuidando para que 
os/as mesmos/as possam fundamentá-las sem confirmar soluções, sem apontar 
verdades, sem doutrinação, ao contrário, criando as condições para que os diversos 
pensamentos se manifestem, exercitando a escuta e o respeito mútuo.  

Com isso, Lipman (1990) elaborou uma proposta para fundamentar sua ideia, 
levando-o à efetivação prática nas instituições educativas com vistas à formar indivíduos 
com pensamentos reflexivos e raciocínio lógicos, a partir da infância.  

 
CONCLUSÃO 
 

Perante do que foi analisado e exposto nesta pesquisa, pode-se perceber que 
mesmo sendo desafiador, é possível inserir a filosofia e incentivar as crianças a refletir 
de maneira filosófica. De acordo com os contextos estudados, é possível afirmar que o 
pensar filosófico é um universo em que todos podem adentrar e, as crianças não ficam 
alheia a esse mundo, pois é da natureza da criança desbravar o desconhecido. 

Contudo, na pesquisa foi possível identificar que para o exercício do pensamento 
filosófico fluir de maneira mais evoluída é importante que aja um currículo característico 
em que seja possível trabalhar temas filosóficos dentro do dia a dia da criança, uma 
formação especifica do docente para que esse profissional conheça as habilidades 
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necessárias para conduzir as crianças no espaço filosófico e uma metodologia que 
estimule as habilidades das crianças.  

Portanto, entende-se que o programa idealizado por Lipman, com os aspectos 
citados, é uma ferramenta essencial para que a filosofia com as crianças seja pensada 
como uma prática institucional. Como cabe à filosofia o exercício da reflexão, fica 
evidente que a criança tem potencialidades de desenvolver habilidades e participar de 
espaços filosóficos, pois as mesmas possuem o direito e a capacidade de se inserirem 
no meio filosófico.  
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RESUMO: O presente artigo objetiva analisar os fatores que influenciam o sucesso de 
discentes nas provas do ENEM, com base na opinião de estudantes participantes do 
exame e de professores das redes públicas estadual e federal de Ensino Médio, para 
contribuir com a comunidade científica e de professores(as) além de possibilitar a 
elaboração de hipótese a ser comparada com os resultados de dados coletados, 
posteriormente, na Meta 3, que trata do acesso e da permanência dos estudantes na 
Universidade, da pesquisa sobre análises dos processos avaliativos da Comperve/UFRN, 
em andamento. Dessa maneira, esta produção pretende responder parcialmente à 
seguinte questão de estudo: o(s) fator(es) que contribuiu(ram) para o sucesso do aluno 
egresso de Ensino Médio aprovado no ENEM é(são) o(s) mesmo(s) fator(es) que 
contribuiu(ram) para a permanência do estudante universitário na UFRN? Assim, 
identificamos os fatores de sucesso que influenciam os estudantes na aprovação do 
ENEM, por meio de dados extraídos de questionários aplicados junto a 5.705 estudantes 
que fizeram o ENEM 2015 e ingressaram na UFRN em 2016, 54 professores da área de 
Ciências Humanas (9 de Filosofia, 18 de Geografia, 15 de História, 12 de Sociologia) e 54 
professores da área de Ciências da Natureza (19 de Biologia, 15 de Física, 20 de Química) 
das redes públicas estadual e federal de ensino de Natal. O estudo tem natureza 
quali/quantitativa. Constatou-se que discentes e professores das distintas áreas 
consideram o hábito de leitura de diversos gêneros nos meios de comunicação fator 
preponderante para o sucesso na aprovação do ENEM, entre outros.  
 
Palavras-chave: ENEM, Sucesso nos estudos,  Ensino Médio, Ensino Superior. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), avaliação em larga escala, foi criado 
há 19 anos e massificou-se como avaliação que pretende, além da autoavaliação dos 
estudantes egressos do Ensino Médio, servir de referencial para o acesso ao Ensino 

                                                           
23 Graduada em Educação e especialista em Leitura e Produção de Texto (UFRN).  Professora da Escola 
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26 Doutor em Educação. Professor Titular da Universidade do Rio Grande do Norte, Campus Natal. 
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Superior27, sobretudo, em universidades públicas. Adota em sua configuração uma série 
de pressupostos e concepções de ensinar/aprender e sua idealização visa também 
induzir políticas e práticas educacionais para o Ensino Médio28. Podemos citar alguns 
documentos que alicerçam suas concepções: Diretrizes Nacionais do Ensino Médio 
(1998); Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (2000); Matriz de Referência 
do SAEB (2001); Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006); Matriz de 
referência do Novo Ensino Médio (2009) (CAMPOS, s.d). É o que ratifica Alves (2005): 
 

O Enem tem, ainda, papel fundamental na implementação da Reforma do 
Ensino Médio, ao apresentar, nos itens da prova, os conceitos de situação-
problema, interdisciplinaridade e contextualização, que são, ainda, mal 
compreendidos e pouco habituais na comunidade escolar. A prova do Enem 
ao entrar na escola possibilita a discussão entre professores e alunos dessa 
nova concepção de ensino preconizada pela LDB, pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais e pela Reforma do Ensino Médio, norteadores da 
concepção do exame. (ALVES, 2005, p. 8). 

 
Essa estratégia indutiva da reforma do Ensino Médio por meio de uma avaliação 

pode ser significada de diferentes formas no cotidiano da escola, inclusive de fazer com 
que tal instituição atue na forma de cursinho (receituário). Por isso, o ENEM, enquanto 
estratégia indutora da reforma, precisa ser bem conduzido e orientado no âmbito da 
escola e da formação de professores. Se partirmos da ideia de que a escola e os 
professores estão bem orientados sobre a reforma do Ensino Médio e pressuposto da 
avaliação acredita-se no êxito da estratégia e resultados da aprendizagem aferidos por 
meio de uma avaliação. Entretanto, a despeito de todas essas articulações necessárias 
entre os processos ensinados na escola e um exame, avaliação externa, não 
problematizadas neste estudo, optamos para este intento extrair da experiência de 
estudantes e professores que fatores influenciam(ram) na aprovação no ENEM.  

A metodologia de pesquisa utilizada neste estudo é de natureza 
quali/quantitativa, com aplicação de questionários com perguntas abertas e fechadas, a 
5.705 estudantes que fizeram o ENEM 2015 e ingressaram na UFRN em 2016, 54 
professores da área de Ciências Humanas (9 de Filosofia, 18 de Geografia, 15 de História, 
12 de Sociologia) e 54 professores da área de Ciências da Natureza (19 de Biologia, 15 
de Física, 20 de Química) das redes públicas estadual e federal de ensino de Natal, com 
o intuito de identificar esses fatores que influenciam(ram) na aprovação do ENEM, 
comparar e problematizar as percepções de estudantes ingressantes na UFRN e 
professores de escolas públicas de duas áreas de conhecimento, Ciências Humanas e 
Ciências da Natureza. 

Consideramos relevante essa discussão na perspectiva de influir em proposições 
de políticas educacionais e/ou práticas educativas que favoreçam o sucesso de um maior 
número de estudantes na conclusão do Ensino Médio e propiciar o êxito no acesso e na 
trajetória no Ensino Superior.  
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

                                                           
27 Entre outros objetivos . Vê Campos (s.d). 
28 “[...] o ENEM nasce visando ser um instrumento governamental para forçar um currículo de base 
nacional, tentando a qualidade da educação via o instrumento avaliativo sendo, assim, reguladora da 
qualidade”  (SANTOS, 2011, p. 195). 
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Ao buscarmos discutir os fatores que influenciam o sucesso de estudantes 
egressos do Ensino Médio no ENEM, perguntamo-nos que ideia de sucesso/êxito 
partimos para nos fundamentar. Azevedo (2011) nos diz que há múltiplos caminhos do 
sucesso escolar: 
 

[...] existe uma multiplicidade de “sucessos escolares” e poucas vezes eles são 
devidamente explicitados, desocultando os sentidos que subjazem aos 
variados enunciados. Ganham particular acuidade, entre nós, os seguintes 
focos: (i) sucesso escolar é aquilo que se mede em exames externos e em 
provas de avaliação sumativa; (ii) sucesso escolar é a quantidade de crianças 
e jovens que transitam de ano e de ciclos de estudos; (iii) sucesso escolar é o 
resultado de um processo de ensino e aprendizagem que proporciona as 
aprendizagens e a aquisição de saberes que estão consignados; (iv) sucesso 
escolar é uma dinâmica escolar que implica todos os seus protagonistas 
principais – professores, alunos, pais e escola, como um todo – e que se ocupa 
da criação de condições de aprendizagem eficaz por parte de cada um e de 
todos os alunos. (AZEVEDO, 2011, p. 2). 

 
Por essa classificação e pelo objeto de estudo deste trabalho, identificamos que 

a ideia de sucesso escolar aqui trazida é a do êxito tido em um exame, por meio de seu 
desempenho. Entretanto, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) não se reduz aos 
resultados de desempenho apenas; nele, incorporam-se concepções de ensinar e 
aprender29 e fundamentos educacionais, além de se configurar, pelas intencionalidades 
governamentais, em indutor de uma reforma do Ensino Médio. Evidentemente, “em 
nenhum sistema, as normas e as formas de excelência30 das quais depende o êxito 
escolar são objeto de unanimidade, assim como não o são os níveis de exigência e os 
limiares que separam um aluno com desempenho satisfatório de um aluno fracassado” 
(PERRENOUD, 2003, p. 15). 

Perrenoud (1999, p. 35) considera que “nem todas as hierarquias de excelência31 
criadas no âmbito do sistema de ensino são indicadores de êxito ou de fracasso 
escolares” e que a noção de êxito ou de fracasso escolar utilizada pelos sujeitos que 
fazem o ambiente educacional é polissêmico. Contudo, “a escola recebeu da sociedade 
(através do Estado ou de qualquer outro poder organizador) o direito de impor sua 
definição de êxito aos usuários e de lhe dar, se não status de ‘verdade’, pelo menos o de 
‘coisa julgada’” (PERRENOUD, 1999, p. 36). 

A aprovação no ENEM se constitui uma forma de medir as competências e 
habilidades dos estudantes adquiridas no Ensino Médio e servir de instrumento/nota 
para seleção em uma universidade pública/particular. É uma avaliação institucional em 
larga escala que mede e qualifica   

 
[...] as estruturas [mentais] responsáveis por essas interações. Tais estruturas 
se desenvolvem e são fortalecidas em todas as dimensões de nossa vida, pela 
quantidade e qualidade das relações que estabelecemos com o mundo físico 
e social desde o nascimento. O Enem focaliza, especificamente, as 

                                                           
29 Ver Fundamentação teórico-metodológica do ENEM (2005). 
30 Classificação. 
31 Representa a classificação criada pelos sistemas de ensino. 
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competências32 e habilidades33 básicas desenvolvidas, transformadas e 
fortalecidas com a mediação da escola. (ATAÍDE, 2005, p.8). 

 

E quais são essas competências e habilidades mediadas pela escola que são 
objetos da avaliação ENEM? O documento do INEP Matriz de Referência do ENEM 
organizou-se em 5 eixos cognitivos comuns em todas as áreas de conhecimento 
avaliada: domínio de linguagens; compreensão de fenômenos; resolução de situações-
problemas; construção de argumentos; e elaboração de propostas.  As competências e 
habilidades estão organizadas por área de conhecimento: Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias (9 competências e 30 habilidades); Matemática e suas Tecnologias (7 
competências e 30 habilidades); Ciências da Natureza e suas Tecnologias (8 
competências e 30 habilidades); Ciências Humanas e suas Tecnologias (6 competências 
e 30 habilidades). 

Em estudos de Cassassus sobre a escola e as desigualdades, aponta-se que “o 
desempenho em educação é o resultado de uma combinação complexa de fatores 
[externos e internos a escola] que exercem influência sobre os alunos” (CASASSUS, 2007, 
p. 135), de maneira que compreender o seu funcionamento e como articulá-los “pode-
se esperar que o desempenho dos alunos aumente efetivamente”(CASASSUS, 2007, p. 
136). A exemplo, como fator externo à escola, cita em seu estudo o nível sociocultural 
dos pais e, como um dos fatores interno à escola, o mais importante que influencia no 
desempenho são os processos que acontecem em sala de aula. 

Em comunicação oral de Azevedo (2011), destaca-se a meta-análise feita por 
Wang, Heartel e Walberg (1994), que identifica 28 fatores que influenciam a 
aprendizagem destacando-as por ordem de prioridade:  
 

1.Gestão da turma/sala de aula (64,8%); 2.Processos metacognitivos (63,0%); 
3.Processos cognitivos (61,3%); 4.Meio social e apoio dos pais (58,4%); 
5.Interações sociais entre os alunos e o professor (56,7%); 6.Atributos sociais 
e comportamento (55,2%); 7.Motivações e atributos afetivos (54,8%); 8.Os 
outros alunos (53,9%); 9.Número de horas de ensino (53,7%); 10.Cultura da 
escola (53,3%); 11.Cultura da aula/turma (52,3%); 12. Clima da aula/turma 
(52,3%); 13.Modo de ensinar na sala de aula (52,1)... 26.Política educativa do 
Estado. (WANG, HEARTEL; WALBERG, 1994 apud AZEVEDO, 2011, p. 4). 

 
Nesse estudo, identificou-se “o professor como sendo o fator que tem mais 

influência na aprendizagem dos alunos (o professor é o elemento-chave dos três 
primeiros fatores) e este vem à frente do fator família” (AZEVEDO, 2011, p. 4).  

Esses fatores que influenciam a aprendizagem contribuem para o sucesso em 
uma aprovação de um Exame e continuidade dos estudos, se este, por sua vez, está 
devidamente articulado com o processo de ensino e aprendizagem. Se as concepções 
intrínsecas no ENEM, que dizem respeito a um modo de aprender e ensinar, 
incorporam-se ao cotidiano da escola, que não é o exercício de pré-vestibulares ou de 

                                                           
32 “Competências são as modalidades estruturais da inteligência, ou melhor, ações e operações que 
utilizamos para estabelecer relações com e entre objetos, situações, fenômenos e pessoas que desejamos 
conhecer “(INEP, 2002, p.7). 
33 “As habilidades decorrem das competências adquiridas e referem-se ao plano imediato do “saber 
fazer”. Através das ações e operações, as habilidades aperfeiçoam-se e articulam-se, possibilitando nova 
reorganização das competências” (INEP, 2002, p.7). 
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cursinhos organizados para ensinar os macetes das provas, mas a vivência de seus 
pressupostos e concepções, é provável que o sucesso e/ou seu desempenho seja maior.  
 
METODOLOGIA 
 

A metodologia de pesquisa utilizada nesse estudo é de natureza 
quali/quantitativa, com aplicação de questionários com perguntas abertas e fechadas e 
produção de tabelas para análise dos dados.   

A aplicação do questionário com estudantes foi feito por meio do Sistema 
Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) e contou com a participação de 
5.705 estudantes que fizeram o ENEM 2015 e ingressaram na UFRN em 2016. Dentre as 
perguntas do questionário, selecionamos a seguinte de múltipla escolha: Quais fatores 
você considera como decisivos para seu sucesso na Prova do ENEM? As respostas foram 
classificadas considerando os fatores internos e os externos à escola que contribuíram 
para o sucesso na aprovação do ENEM. Colocamos nas tabelas os fatores que 
influenciam(aram) na aprovação em ordem decrescente para as devidas análises e 
comparação das percepções. 

Além dessa informação, extraímos do conjunto de perguntas os dados em 
relação ao número e percentual dos estudantes que fizeram o ensino médio todo em 
escola pública e todo em escola particular. Outro dado extraído foi se o estudante havia 
se preparado para o ENEM 2015.  

O questionário destinado aos professores apresentou uma estrutura com 
algumas perguntas semelhantes ao questionário dos estudantes. A aplicação foi 
realizada por bolsistas e colaboradores da Comperve/UFRN, que fizeram visitas às 
escolas da rede pública de ensino, previamente contatadas para aplicação do 
questionário. Preencheram o questionário 54 professores da área de Ciências Humanas 
(9 de Filosofia, 18 de Geografia, 15 de História, 12 de Sociologia) e 54 professores da 
área de Ciências da Natureza (19 de Biologia, 15 de Física, 20 de Química) das redes 
públicas estadual e federal de ensino de Natal, com o intuito de identificar esses fatores 
que influenciam(ram) na aprovação do ENEM, comparar e problematizar as percepções 
de estudantes ingressantes na UFRN e professores de duas áreas de conhecimento 
Ciências Humanas e Ciências da Natureza. 

Para a análise dos dados, consideraram-se os dados estatísticos produzidos por 
meio das tabelas associados a uma leitura qualitativa da realidade educacional.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Os fatores que influenciam o sucesso em uma aprovação no ENEM, presume-se, 
são diversos e, vistos a partir de um conjunto de sujeitos (estudantes e professores), 
permite-nos olhar a tônica do(s) componente(s) que convergiram para esses êxitos. Mas 
quem são esses sujeitos ingressantes na UFRN em 2016.1, que fizeram a prova do ENEM 
em 2015? Poderíamos trazer inúmeras informações sobre o perfil desses estudantes, 
mas preferimos visualizar a contribuição da escola pública nesse sucesso, por meio das 
variáveis o tipo de escola onde cursou o ensino médio e se frequentou o cursinho para 
prestar o ENEM. Após isso, descrevemos e analisamos os dados relacionados aos fatores 
que influenciam o sucesso no ENEM. 
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O perfil do ingressante na UFRN que fez todo o Ensino Médio em escola pública 
em 2014 foi 48,3% (3.165); em 2015, foi 53,9% (3.340); e, em 2016, foi de 56,0% (3.735). 
Já os estudantes ingressantes na UFRN que fizeram o Ensino Médio todo em escola 
particular totalizaram, em 2014, 45% (2.951); em 2015, 40,2% (2.490); e, em 2016, 
38,2% (2.546)34.  Os números revelam um aumento gradativo da presença de estudantes 
de escola pública do Ensino Médio na UFRN entre 2014 e 2016 e uma redução do 
número de estudantes que fizeram todo o ensino médio em escola particular. É provável 
que tal fenômeno tenha se dado em função da expansão da oferta do ensino médio e 
do acesso a políticas de inclusão/ações afirmativas.   

63,3% (4.217) dos ingressantes na UFRN não fizeram nenhuma preparação para 
o ENEM, 31% (2.062) fizeram algum tipo de preparação para o ENEM35. Se associarmos 
os percentuais dos ingressantes que não fizeram nenhuma preparação para o ENEM e 
os percentuais de estudantes que fizeram todo o ensino médio em escola pública, 
diferença pequena, isto nos leva a supor que as orientações e estimulações do ensino-
aprendizagem da escola pública de ensino médio foram exitosas, na medida em que os 
estudantes desenvolveram habilidades que atenderam as exigências do ENEM. Isso sem 
desconsiderar que outros possíveis fatores tenham contribuído para sua aprovação. 

Na Tabela 1, os estudantes ingressantes nos dizem os reais fatores que 
influenciaram sua aprovação no ENEM 2015. Classificamos os itens b, e, f, g, j e  i como 
fatores internos de sucesso influenciados pela escola. Os itens d, a, l, h, c, e k como 
fatores externos à escola que influenciaram em sua aprovação. Os quatro primeiros 
fatores, com maiores percentuais, envolvem influências que perpassam o estudante, 
como hábito de leituras e estudo de forma independente, a escola que o preparou para 
prestar o exame e o apoio da família. O item os outros, que aparece com 22,5% na Tabela 
1, são fatores que influíram no sucesso dos respondentes, mas que não foram 
explicitados e que pelos números não influenciam os resultados.  

Na Tabela 2, os respondentes são os professores de escolas públicas de Natal da 
área de conhecimento Ciências Humanas. Os itens que figuram  com maiores 
percentuais  são, em primeiro lugar, os hábitos de leituras, seguido do apoio da família, 
e os dois itens seguintes dizem respeito à escola (metodologias de ensino e os 
professores). O estudo de forma independente é também um dos fatores que se destaca 
entre os professores como influenciável no sucesso do aluno.  
 

Tabela 1 - Fatores decisivos para o sucesso de estudantes ingressantes na UFRN na Prova do ENEM 
2015. 

                                                           
34 Dados extraídos do questionário aplicado com estudantes ingressantes da UFRN em 2014, 2015 e 2016. 
35 Cursinho da rede particular; cursinho da rede pública; curso de matérias isoladas; cursinho e curso de 
matérias isoladas; e cursinho da UFRN. 
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Fatores Frequência Percentual 

d> Hábito de leitura de diversos 
gêneros nos diversos meios de 

comunicação 

3016  52,9% 

b> Preparação na escola onde cursou 
o Ensino Médio 

2920  51,2% 

a> Apoio da família 2745  48,1% 

l> Estudo de forma independente 2495  43,7% 

e> Conhecimento da forma de 
avaliar do ENEM 

2360  41,4% 

h> Planejamento adequado do 
tempo 

2265  39,7% 

f> Professores do Ensino Médio 2170  38,0% 

g> Metodologias de ensino usadas 
pelos professores 

1841  32,3% 

j> Uso das novas tecnologias da 
informação e das comunicações 

1557  27,3% 

i> Uso de estratégias de ensino 
diferenciadas 

1513  26,5% 

c> Participação em cursinho 
preparatório 

1418  24,9% 

k> Participacão em um grupo de 
estudo 

742  13,0% 

m> Outras 1282  22,5% 

Total/ respondentes 5705  
Interrogados : 6664 / respondentes: 5705 / Respostas: 26324 
Percentagem calculada sobre a base de respondentes 

Fonte : Questionário da pesquisa 
 

 
Tabela 2 – Fatores de sucesso para a aprovação no ENEM segundo os Docentes Ciências Humanas 

Fatores Frequência Percentual 

d> Hábito de leitura de diversos 
gêneros nos diversos meios de 

comunicação 

43 
 
 79,6% 

a> Apoio da família 34  63,0% 

g> Metodologias de ensino 
usadas pelos professores 

    30  55,6% 

f> Professores do Ensino Médio 29  53,7% 

l> Estudo de forma 
independente 

28  51,9% 

h> Planejamento adequado do 
tempo 

26  48,1% 

i> Uso de estratégias de ensino 
diferenciadas 

20  37,0% 

e> Conhecimento da forma de 
avaliar do ENEM 

  20  37,0% 

k> Participacão em um grupo 
de estudo 

      18  33,3% 

j> Uso das novas tecnologias da 
informação e das comunicações 

17  31,5% 

c> Participação em cursinho 
preparatório 

12  22,2% 

m> Outras 4  7,4% 

Total/ répondants 54  
Interrogados : 54 / respondentes: 54 / Respostas: 281 
Percentagem calculada sobre a base de respondentes 

Fonte : Questionário da pesquisa 
 

Na Tabela 3, os fatores que influenciam o sucesso na aprovação no ENEM, 
apontados pelos professores de Ciências da Natureza, são os mesmos apontados pelos 
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professores de Ciências Humanas. Entretanto, sua ênfase está mais nos fatores externos 
que internos36 à escola.  

 
Tabela 3 – Fatores de sucesso para a aprovação no ENEM segundo os Docentes de Ciências 

da Natureza. 
 Frequência Percentua

l 

d> Hábito de leitura de 
diversos gêneros nos 

diversos meios de 
comunicação 

43 
 
 79,6% 

a> Apoio da família 33  61,1% 

h> Planejamento adequado 
do tempo 

        33  61,1% 

g> Metodologias de ensino 
usadas pelos professores 

26  48,1% 

l> Estudo de forma 
independente 

24  44,4% 

k> Participação em um 
grupo de estudo 

22  40,7% 

f> Professores do Ensino 
Médio 

21  38,9% 

j> Uso das novas tecnologias 
da informação e das 

comunicações 

  21  38,9% 

i> Uso de estratégias de 
ensino diferenciadas 

      17  31,5% 

e> Conhecimento da forma 
de avaliar do ENEM 

14  25,9% 

c> Participação em cursinho 
preparatório 

10  18,5% 

m> Outras 2  3,7% 

Total/ répondants 54  
Interrogados : 54 / respondentes: 54 / Respostas: 266 
Percentagem calculada sobre a base de respondentes 
Fonte : Questionário da pesquisa 

 
 

Os posicionamentos destacados nas Tabelas 1, 2 e 3 de estudantes e professores 
sinalizam uma diversidade de influências no sucesso dos estudantes que prestam o 
ENEM. Os hábitos de leitura de diversos gêneros nos diversos meios de comunicação 
figuram, entre os sujeitos respondentes do estudo, como a primeira influência, entre os 
vários fatores especificados. Os fatores apontados pelos estudantes em segunda, 
terceira e quarta posição, considerados os maiores percentuais são: preparação na 
escola onde cursou o Ensino Médio, apoio da família e estudo de forma independente. 
Entre os professores, em segunda posição, foi comum o apoio da família e em terceiro 
e quarto os professores de Ciências Humanas apontaram as metodologias de ensino 
usadas pelos professores e os professores do Ensino Médio. Já os professores de Ciências 
da Natureza destacaram, em terceira e quarta posições, como fatores de influência para 
o sucesso no ENEM, o planejamento adequado do tempo e as metodologias de ensino 
usadas pelos professores. 

                                                           
36 Considerado os 5 primeiros itens. 
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O fator de influência mais salientado entre os participantes do estudo, no caso, 
os hábitos de leituras de diversos gêneros nos diversos meios de comunicação, nos faz 
levantar indagações sobre o assunto, que merece aprofundamento: nesses hábitos de 
leituras utilizados pelos estudantes, por meio de diversos meios de comunicação, que 
meios são esses mais utilizados que auxiliaram em seu êxito? Entre esses hábitos 
constituídos que ensejaram seu sucesso/desempenho, qual o nível de contribuição da 
escola e da família? 

Esse fator salientado por estudantes e professores, ao nosso ver, configura-se 
numa das condições para o êxito e o bom desempenho de estudantes no Ensino Médio 
e, sobretudo, no ENEM. A prova ENEM explora, em seus enunciados, contextualização, 
situação-problema e interdisciplinaridade que requerem do estudante uma boa leitura, 
o que implica análise, interpretação e mobilização de diversos conhecimentos 
adquiridos. Por outro lado, o acesso às mídias e aos diversos meios de comunicação 
ampliam o background cultural dos estudantes.   

Neves (2010) faz menção, em sua dissertação, à relação hábito de ler e êxito 
escolar a partir de Sacristán:  

 
A complementaridade da educação nas aulas com os hábitos de ler noutros 
âmbitos está validada pela investigação. Ler textos que não sejam os 
escolares está relacionado com o êxito escolar. Esta associação pode dever-
se ao apoio da força dos hábitos de ler fora e dentro das aulas, ou quiçá se 
produza esse efeito de acumulação de capitais culturais proporcionados pelos 
diferentes modos de ler. O certo é que o nível de sucesso escolar está 
relacionado com a leitura feita com funções não académicas. A prática 
frequente da leitura em jovens de 15-16 anos está directamente associada a 
um rendimento escolar mais elevado (…). (SACRISTÁN, 2008, p.103 apud 
NEVES, 2010, p. 23). 

 
Essa mesma autora responde, em seu estudo, a duas perguntas, e embora a 

realidade educacional seja portuguesa e não brasileira, incita-nos a também nos 
perguntar em nosso território de atuação: existe relação entre hábitos de leitura e o 
sucesso escolar nos alunos no final do ensino básico? A escola é capaz de motivar os 
alunos para a criação de hábitos de leitura num contexto sociocultural desfavorecido? 
A primeira questão já respondemos com os dados obtidos nesse estudo. A segunda 
questão precisamos investigar.  

Neves (2010) comprova, em seu estudo, que os alunos que apresentam hábitos 
de leitura obtêm melhores resultados e mais sucesso escolar e que a escola, apesar de 
inserida em um contexto sociocultural desfavorecido, pode estimular a criação e o 
desenvolvimento de hábitos de leitura. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O perfil dos estudantes ingressos na UFRN de escola pública de 2014 a 2016 

aumentou gradativamente e se reduziu o número de estudantes de escolas particulares 
no mesmo período. Dos ingressantes em 2016, aprovados no ENEM 2015, mais da 
metade são de escolas públicas e não fizeram nenhuma preparação para o ENEM, o que 
nos permite olhar com otimismo para os números e melhoria da qualidade, ainda que 
pequena, de nossa escola pública. 
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Os dados apresentados sobre os fatores que influenciam a aprovação no ENEM 
indicados por estudantes e professores nos levam a inferir que estes são 
multirreferenciados. Entretanto, os respondentes destacaram, com maior ênfase, a 
influência do hábito de leitura de diversos gêneros em diversos meios de comunicação. 
Estudos revelam essa relação hábitos de leituras e sucesso escolar. O hábito de leitura 
se constitui fator preponderante para a aprovação nas provas do ENEM.  
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CONCEPÇÃO DE GÊNERO E SEXUALIDADE PELA PERSPECTIVA DOS SURDOS 
INTEGRANTES DO CAS - MOSSORÓ/RN 

 
Daniel Silva Guedes 

Giany Paiva Pedrosa 
 
 
RESUMO: Trazendo perspectivas de diversos teóricos, abordamos o tema de gênero e 
sexualidade a fim de percebermos através da aplicação de nosso questionário o nível de 
conhecimento, que os sujeitos surdos possam vir a ter, tendo sido consequência ou não 
de algum dos espaços, sejam eles formais ou informais de ensino, aos quais eles já foram 
submetidos. Os sujeitos de nossa pesquisa estão inseridos no ambiente do Centro de 
Apoio ao Surdo, onde contam com professores, coordenadores pedagógicos, atividades 
culturais e interdisciplinares, mas seria um espaço de formação ou debate LGBT? Esse 
fora um dos questionamentos que nos motivou a iniciar nessa busca. O objetivo central 
é tentar entender e perceber se eles estando inseridos na minoria LGBT os incentiva a 
buscar por seus direitos pautados no que diz respeito à diversidade. Se faz necessário, 
para posteriormente levantar hipóteses, encontrar qual o déficit. Nos valemos de 
teóricos como Strobel (2008) para conceituar cultura e mostrar que a língua é intrínseca 
a cultura, assim adentramos nos aspectos da vivência surda, contamos com Goldenberg 
(2006) para fazer com que haja uma melhor compreensão metodológica acerca do 
nosso tipo de pesquisa. Por fim, nossos resultados foram insatisfatórios, percebemos 
que eles dizem saber do que se trata a temática mas não se aprofundam em suas 
respostas, supomos uma ausência de conhecimento acerca e refletimos sobre a inserção 
desses sujeitos nesse meio. 
 
Palavras-chave: Gênero. Sexualidade. Sujeito surdo. LGBT. Debate. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
Dentro da comunidade surda podemos nos deparar com usuários da Libras que 

também pertencem à cultura surda. Valendo-se da conceituação de cultura conforme 
Strobel (2008) que diz: 

  
A cultura não vem pronta, daí porque ela sempre se modifica e 
se atualiza, expressando claramente que não surge com o 
homem sozinho e sim das produções coletivas que decorrem do 
desenvolvimento cultural experimentado por suas gerações 
passadas. (STROBEL, 2008, p.19) 

  
Se faz notório, pela conceituação, que língua e cultura são intrínsecos para 

definir uma identidade. A cultura surda é caracterizada essencialmente pela Libras como 
também pelas atividades sociais, artísticas, esportivas, entre  diversos aspectos da 
comunidade surda em si. 
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Toda trajetória de lutas e conquistas dos surdos mostram a pertinência que há 
em manterem-se unidos, onde podem construir suas identidades em contato com 
outros surdos como também com a sociedade externa à comunidade surda. 

A comunidade surda, que é restrita, e os seus componentes passam a conviver e 
dialogar sem pautar outros assuntos, com outras perspectivas dos diversos âmbitos 
existentes na humanidade, porém, menciono portanto um grande contraponto: a 
ausência de inclusão e acessibilidade para com essas pessoas o que vem a dificultar de 
forma impeditiva a sua participação ativa no debate e problematizações do que vem a 
ser gênero e sexualidade. 
 Entendemos sexualidade, segundo LINS et al (2016), como desejo e atração 
sexual por pessoas de mesmo gênero, como lésbicas e gays, gênero oposto, como os 
heterossexuais, ampliando-se para a possibilidade de sentir atração por mais de um 
gênero, como são os casos de pessoas bissexuais e pansexuais. 
            Para conceituar gênero nos valemos da defesa concernente à BUTLER (2010), que 
resgata referenciais foucaltianos e questiona se o “sexo” teria um histórico ou se é 
apenas uma estrutura de algo dado, isenta de debates visto a sua materialidade. 
Partindo ainda de Butler, não se pode, única e exclusivamente, fazer teoria de cunho 
social sobre gênero enquanto o debate acerca do que seria sexo pertencesse à biologia, 
isto é, sem adentrarmos no conceito disseminado a partir da reflexão social de que 
‘gênero é uma coisa socialmente construída e imposta aos sujeitos’. 
 
2 - OBJETIVOS: 
 2.1 - Gerais:  
  Identificar qual a concepção que os surdos possuem acerca de gênero e 
sexualidade. 
 
 2.2 - Específicos:  
  Compreender os espaços aos quais os surdos compuseram e os reflexos 
trazidos pelos mesmos. 
  Possibilitar a visibilidade deste tema dentro da comunidade surda, 
fazendo com que esta pesquisa os deixe, minimamente, com a dúvida trazida pela 
curiosidade. 
  Enxergar em quais pontos devam ser trabalhados para que os surdos 
componham espaços políticos sociais para que os mesmos se enxerguem quanto 
sujeitos políticos. 
 
3. METODOLOGIA 
 
 Procurou-se elaborar um questionário simples de poucas perguntas, sendo 
facilmente respondido pelos surdos sem haver a necessidade de tradução do mesmo, 
pois compreende-se o fato de que a língua materna do surdo não é o português mas sim 
a Libras, logo para não haver influência de tradutores intérpretes as perguntas foram 
elaboradas de maneira coesa e de nítida compreensão, sendo portanto composto de 
quatro perguntas, com cunho pessoal, de múltipla escolha, objetivas, e três perguntas, 
específicas e subjetivas, acerca do tema em questão. 
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 Os questionários elaborados foram aplicados e respondidos por seis professores 
surdos bolsistas no CAS (Centro Estadual de Capacitação de Educadores e de 
Atendimento ao Surdo) da cidade de Mossoró, no Estado do Rio Grande do Norte. 
 Intencionou-se fazer um questionário prévio para a análise das respostas sem 
qualquer explicação ou tradução, ao término deste, seria explanado a eles pautas da  
temática gênero e sexualidade, após esta explicação foi solicitado que os mesmos 
respondessem o questionário novamente, no entanto, observou-se que sem as referidas 
explicações, todos os seis professores só conseguiram responder a questão sobre a 
idade sem dificuldade alguma. O questionário prévio a esta explicação poderia-se 
mostrar o nivelamento de conhecimento por partes dos sujeitos surdos acerca do 
conteúdo solicitado para então possibilitar a análise de compreensão por parte dos 
sujeitos surdos.  

Os dados obtidos através do questionário foram analisados e posteriormente 
organizados através do uso de estatísticas e gráficos para apresentação das informações 
e possíveis conclusões.  
 
3.1. Tipo de pesquisa 

A metodologia utilizada nos processos foi de cunho qualitativo (GOLDENBERG, 
1997), buscando perceber a compreensão e concepção pela perspectiva dos sujeitos 
surdos acerca do assunto gênero e sexualidade, considerada também como uma 
pesquisa exploratória, objetivando “proporcionar maior familiaridade com o problema, 
com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses” (GERHARDT E SILVEIRA, 
2009, p. 35) trabalharemos com um recorte de sujeitos surdos da comunidade surda de 
Mossoró/RN, precisamente integrantes do CAS desta mesma cidade. 

 
3.2. Sujeitos da pesquisa 
 O questionário foi aplicado com sujeitos surdos que frequentam o CAS-
Mossoró/RN (Centro de Apoio ao Surdo), com 6 surdos, onde A será o primeiro sujeito, 
B será o segundo, C será o terceiro, D será o quarto, E será o quinto, e F será o sexto 
 
4. ANÁLISE DE DADOS 
 
4.1. Perfil dos sujeitos 
 A primeira parte do questionário estava destinado a perguntas de cunho pessoal 
a fim de traçar o perfil dos sujeitos que diziam respeito a temática, as perguntas eram: 
“qual sua idade?”; “qual seu gênero?” tendo como alternativas “homem”, “mulher” e 
“não-binário”; “qual sua sexualidade?” também fora de múltipla escolha com 
alternativas tal quais “lésbica”, “gay”, “bissexual” e “pansexual”; “você já fez parte de 
algum movimento social ligado às pautas LGBT’s? Se NÃO, já teve interesse?” em que 
traziam alternativas como “sim” e “não”. 
 A indagações tinham por tarefa auxiliar na definição de perfil dos sujeitos 
pesquisados, e se, por eles estarem inseridos, ou não, dentro da minoria teria sido um 
fator relevante como também propício ao que se refere em lhe agregar algum tipo de 
conhecimento, lhe despertado a curiosidade ou se era um assunto de seu interesse ou 
não. 
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 Os sujeitos tinham entre 29 e 38 anos, e dos 6 sujeitos que responderam: 5 
(83,33%) disseram ser heterossexuais e 1 (16,67%) se dizia bissexual, nenhuma outra 
sexualidade foi contemplada neste pequeno nicho de pessoas. 
 
4.2. Conhecimentos específicos  
 Foram questionados em dois momentos, num primeiro sem nenhuma explicação 
prévia sobre o assunto, única e exclusivamente com o conhecimento enciclopédico 
adquirido, de maneira formal ou informal, que cada um possuía, e num segundo 
momento após assistirem a uma breve explicação através de um vídeo em Libras onde 
há a explicação sucinta de cada conceito apresentado no questionário como também 
nesta pesquisa. 
 No questionário havia perguntas voltadas para o tema específico em que os 
sujeitos deveriam responder, sem nenhuma explicação se sabiam diferenciar gênero de 
sexualidade, e em outras duas perguntas a mais como entendiam o conceito de cada 
um, este mesmo questionário foi aplicado anterior e posterior à explicação. 
  
5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Dos professores presentes em tal instituição, seis concordaram em participar da 
pesquisa, tratando-se de professores com idade entre 29 e 38 anos, sendo todos surdos 
profundos. Os demais professores presentes preferiram não responder ao questionário. 
 Quando questionados sobre a que gênero pertenciam, cinco responderam 
identificarem-se quanto homens e uma identificou-se como mulher. Dentre as possíveis 
respostas, havia ainda a alternativa “não binário”, no entanto nenhum dos entrevistados 
optou por esta. 
 

         
 Quanto à pergunta sobre sexualidade, cinco afirmaram sua heterossexualidade, 
enquanto um disse ser bissexual. Ainda haviam as opções “lésbica”, “gay” e “pansexual”. 
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Ainda nas perguntas de múltipla escolha, houve uma que indagava a respeito da 

participação em algum movimento social ligado às pautas LGBT’s. Nesta, dois 
voluntários responderam que faziam parte, enquanto os outros quatro disseram nunca 
terem participado e tampouco explicitaram seu interesse em participar. 
 Ao partirmos para as perguntas específicas, de caráter aberto, quando 
questionados sobre se saberiam diferenciar gênero de sexualidade, cinco responderam 
saber e um respondeu não saber, porém nenhum dos entrevistados aprofundou-se ou 
justificou sua resposta. A falta de aprofundamento pode ser compreendida devido ao 
fato de terem que escrever em Português, uma vez que apresentam dificuldades nesta 
língua, ou simplesmente em função de não saberem, mesmo, como aprofundar uma 
resposta, as conclusões não foram as esperadas, apontando então uma possível falha 
na metodologia usada para aplicabilidade destes questionários, posto que apresentam 
resultados insatisfatórios. 
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 Foram, também, questionados sobre seu entendimento acerca de gênero, e 
todos eles, de modo simples e resumido, mostraram apenas saber que existe o gênero 
homem e o gênero mulher. Nenhum deles citou o  terceiro gênero que havia sido 
exposto na questão de múltipla escolha. Isto mostra que, apesar de ter havido uma 
explanação sinalizada onde eles interagiram e deram exemplos próprios, e um vídeo 
explicativo, talvez não tenham assimilado à existência dos tipos de gênero. 
 Sobre o entendimento de sexualidade, unanimemente responderam que seria 
relacionado a opção pessoal de cada indivíduo quanto a relacionamentos interpessoais, 
sem aprofundamento de respostas. Sabe-se que a sexualidade não se trata de uma 
opção, mas sim de como a pessoa sente a si próprio e ao mundo. Refere-se ao conjunto 
de condições fisiológicas e psicológicas, emocionais e comportamentais, ligadas ao sexo 
assim como também pela atração referente a uma outra pessoa. 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Com a aplicação do questionário e a análise dos dados obtidos percebeu-se que 
o tema “Gênero e Sexualidade” continua sendo um assunto pouco abordado na 
comunidade surda, o que os mantém com dúvidas e incertezas, havendo a necessidade 
de uma intervenção por meio de palestras e/ou oficinas, de modo a esclarecer as 
diferenças e semelhanças, esta pesquisa mostra-se inacabada posto que deve haver 
minimamente uma reformulação do questionário por não apresentar respostas 
satisfatórias o que implicou na incompletude no que tange ao cumprimento de objetivos 
traçados para esta pesquisa. 
 
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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O QUEER COMO RESISTÊNCIA A HETERONORMATIVIDADE NA ARTE DE HÉLIO 
OITICICA 

 
Diana Dayane Amaro de Oliveira Duarte37 

 
 
RESUMO: Esse trabalho é efeito de uma pesquisa de mestrado em educação concluída 
em agosto de 2016. O objetivo da pesquisa foi analisar a resistência a 
heteronormatividade dos corpos queer a partir da arte de Hélio Oiticica. A abordagem 
metodológica foi a Sociopoética cujo princípio é a busca de conhecimento por meio do 
corpo, da intuição, da arte e do rigor científico, produzindo de modo coletivo os 
conceitos filosóficos. Na Sociopoética estes conceitos são denominados de confetos, 
simbiose híbrida entre conceito e afeto. Neste artigo trazemos a discussão da 
heteronormatividade e a relação com o queer na arte de Hélio Oiticica, a fim de 
compreender a diluição e o refazimento dos corpos como síntese da prática inventiva e 
não simplesmente como construção sociocultural dos gêneros. Para isso me sirvo de 
Paul Beatriz Preciado partindo de sua crítica a noção de discurso em Foucault bem como 
da análise prostética dos corpos e Judith Butler, com a noção de performatividade. 
 
Palavras-chave: Corpo, Arte, Teoria queer, Heteronormatividade. 
 
 
DEVIR CORPO: o olhar queer sobre a insidiosa linha de fuga da arte de Hélio Oiticica. 
 

A arte produzida por Hélio Oiticica era desenvolvida na marginalidade. Para 
perceber sensivelmente (ou sensorialmente, para usar uma expressão de Hélio Oiticica) 
quais os fluxos que percorreram o terreno do queer a partir do fazer artístico, é 
importante avaliar a contingência dos acontecimentos pelos quais a notoriedade de 
Hélio Oiticica se firmou. 

Hélio Oiticica nunca se debruçou sobre o queer ou mesmo sobre questões de 
sexualidade de modo central, como base ou inspiração artística. Existe uma 
multiplicidade de referências autorais, culturais, sensoriais em Oiticica, isso provoca em 
suas invenções uma multidireccionalidade produtora de singularização, essas 
referências são fundamentais para o programa in progress. Com isso quero dizer que, 
muito embora as vivências libertárias experimentadas por ele, bem como o convívio 
com o queer tenham sido constantes em sua vida, o queer não se firmou com centro 
inventivo e não mudou a natureza das obras de Oiticica, mas encontrou nesse cenário 
alguns aliados (Jack Smith e Montez) para perseguir a potência crítica e inventiva que 
ele vinha traçando desde 1964. 

Desse modo traçaremos um percurso sobre aquilo que foi intempestivo em suas 
obras, os acontecimentos, não aquilo que virá, mas como algo sem começo e sem fim, 
mas no meio, onde há intensidades. “Encerrei a minha época de fundar coisas, para 
entrar nessa bem mais complexa de expandir energia, como forma de conhecimentos 
'além da arte'.” (OITICICA, 1969, apud, BRAGA, 2013, p.18). 
 

                                                           
37Mestre em educação pela Univerisdade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. E-mail: 
dianadayane1@hotmail.com 
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MÉNAGE ENTRE BUTLER, PRECIADO E OITICICA: a heteronormatividade provocada 
pela cena da arte queer                                      
 

Pensando no conceito de heteronormatividade, é importante que ele seja 
analisado por meio de representação de modo a historiciza-lo. Quando o termo 
“representação” é usado, não se faz referência ao lugar de fala, nem muito menos a 
negação de uma biologia. Mas o compreendemos a partir de sua grade de enunciados, 
tais como: a representação social, os saberes produzidos na e pela sociedade, e a 
instituição do real distribuidora de análises e de valores. Assim a problematização 
central passa a ser, então a seguinte questão: “O que torna um homem ou uma mulher 
de verdade?” 

Essa questão reflete as convenções hegemônicas dos gêneros, tornando a 
heterossexualidade o único destino para todas e todos. Desse modo, nos remetemos a 
um lugar onde o corpo é marcado por uma identidade, uma subjetividade, um gênero, 
uma linguagem, um regime de verdade (FOUCAULT, 1984).  

Assim, para compreender a heteronormatividade é importante considerar os 
processos de diferenciação e os pressupostos históricos, sociais e tecnológicos que 
constituem as práticas e as representações sociais e sua noção de naturalização.  

 
O que quer dizer, primeiramente, que o sexo se encontrado por ele sob um 
regime binário: lícito e ilícito, permitido e proibido. O que significa, em 
seguida, que o poder prescreve ao sexo uma ‘ordem’, que funciona ao mesmo 
tempo como forma de inteligibilidade: o sexo se decifra a partir de sua relação 
com a lei. O que quer dizer, enfim que o poder age pronunciando a regra: a 
tomado do poder sobre o sexo se faria pela linguagem ou melhor por um ato 
de discurso criando, do fato mesmo que se articula, um estado de direito. Ele 
fala, e é a regra.(FOUCAULT, 1976, p.119) 

 
Nos deparamos com a materialidade da carne, com regimes de verdade 

estabelecedores do binarismo sexual a partir da genitália, característica de uma fórmula 
bastante significativa: vagina-mulher-feminino e pênis-homem-masculino. Não 
somente isso, ao enunciar a categorização definidora dos corpos, ancoramos valores e 
atribuições confinando-os a uma lógica hormonal definidora de relação afetiva, sendo a 
monogamia hegemonicamente aceita. 

Essa justificativa é importante porque nem sempre os corpos foram analisados a 
partir do dimorfismo. De acordo com Bento (2008) até o século XVII, os anatomistas 
trabalhavam com a perspectiva do isomorfismo, ou seja, um único corpo e dois gêneros, 
no mínimo.  

No isomorfismo, a vagina era analisada como sendo um pênis invertido. Os 
ovários eram os testículos embutidos, a vagina era uma espécie de pênis pouco 
evoluído. As mulheres traziam dentro de si tudo que os homens carregavam 
exteriormente. Desse modo, naquela época não havia nada de estranho uma mulher se 
tornar um homem. Os corpos não eram divididos por meio do pênis ou da vagina, mas 
porque acreditava-se que o homem produzia mais calor, energia necessária para gerar 
a vida. Por ser um homem imperfeito a mulher carregava em si pouco calor e não por 
naturezas opostas e inatingíveis. 

Por volta do século XIX, o trânsito do gênero é interrompido, instalando-se nos 
corpos das (os) sujeitas (os) o sexo e a ciência como instrumento de normatizar a 
“normalidade”, determinando o verdadeiro sexo e fazendo dele um exame 
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extremamente criterioso. Os corpos seriam resultados de um discurso que serviria para 
justificar lugares hierarquizados e milimetricamente direcionados. Nesse discurso 
cientificista, não há negociações. A única maneira de corpos classificados como 
masculinos e feminino se encontrarem era através do sexo. 

Não obstante, por meio de uma pesquisa histórica acrescenta que “apenas em 
1700 o órgão sexual feminino passa a ter um nome diferenciado” (BENTO, 2008, p. 23). 
O órgão definidor das mulheres é a vagina, tendo como condições de normalidade a 
heterossexualidade e a maternidade. Seguindo esse raciocínio, Monique Wittig lança a 
sentença terrorista contra a heterossexualidade: as lésbicas não são mulheres. A crítica 
a todo naturalismo e evidências é materializada por Wittig no livro “o pensamento 
hetero”. Aqui, ela nomeia o quadro binário de pensamento heterossexual como 
categoria e exprime todo seu pensamento de forma densa, mas também íntima, das 
condições de sua reprodução numa tentativa de mostrar processo de naturalização da 
heterossexualidade. 

 
Os discursos que acima de tudo nos oprimem, lésbicas, mulheres, e homens 
homossexuais, são aqueles que tomam como certo que a base da sociedade, 
de qualquer sociedade, é a heterossexualidade. Estes discursos falam sobre 
nós e alegam dizer a verdade num campo apolítico, como se qualquer coisa 
que significa algo pudesse escapar ao político neste momento da história, e 
como se, no tocante a nós, pudessem existir signos politicamente 
insignificantes. Estes discursos da heterossexualidade oprimem-nos no 
sentido em que nos impedem de falar a menos que falemos nos termos deles. 
Tudo quanto os põe em questão é imediatamente posto a parte como 
elementar. A nossa recusa da interpretação totalizante da psicanálise faz com 
que os teóricos digam que estamos a negligenciar a dimensão simbólica. 
(WITTIG, 1992, p. 2) 

 
Assim não podemos defender a heterossexualidade com um dado a-temporal, 

como normalidade cuja regra deva servir de modelo para aquelas (es) sujeitas (os) 
subcategorizadas (os) como desviantes.  

Buscando um outro olhar por meio de novas problematizações. Preciado (2011), 
em sua crítica a Foucault e, portanto, o biopoder não pode ser compreendido somente 
como produtor de disciplinas e formas de subjetivação. 

Para Preciado as análises de Foucault são muito dependentes da noção de 
disciplina do século XIX. Foucault não considerou as tecnologias produtivas de gênero, 
como a medicalização, o processo cirúrgico de “correção” sexual dos intersexuais, a 
gestão da vida e do corpo do transexual. Esse heteroterrorismo (Bento, 2010) produz 
rejeição aos gays e todas/os aquelas (eles) cuja a identidade não fosse marcada por uma 
categoria bem definida. A “anormalidade” homossexual servia de benefício para as 
práticas de produção do natural. 

Com o advento das tecnologias, em 1950 assiste-se uma ruptura ao regime 
disciplinar do sexo. As máquinas de naturalização do sexo e a definição de papéis de 
gênero não estavam apenas na “consciência” biopolíticas, agora eram materializadas 
por médicos como John Money que se utiliza do termo “gênero” para interferir nos 
corpos dos interssexuais através de métodos cirúrgicos e hormonais. As crianças 
intersexuais, ainda bebês, passavam por cirurgias de castração ou “correção” da 
genitália porque, antes mesmo delas chorarem pela vida, já estavam incutidas na 
regulação normativa do corpo hétero. 
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É importante notar que essa política de reprodução sexual não se coloca de 
modo passivo nos corpos, mas através da composição prostética do gênero apenas uma 
possibilidade. Como define Preciado (2011), a sexopolítica não se define apenas como 
lugar de poder, mas como espaço de criação na qual se colocam todas/os aquelas/es 
sujeitas/os desterritorializadores da heteronormatividade, resistindo ao processo de 
normalização dos corpos e das relações higienizadas, como o casamento, a formação de 
família, a monogamia.  

Afinal, enquanto que na heterossexualidade compulsória havia a exigência da 
heterossexualidade enquanto legitimação do casal hetero, na heteronormatividade há 
uma “aceitação” expansiva dos casais homoafetivos, mas desde que vivam sobre a regra 
do signo da heterossexualidade. 

Nesse sentido historicização da sexualidade vem tornar evidente a 
heteronormatividade como enunciado, ou seja, nunca atravessa os séculos, mas são 
produzidos em uma época. Além disso a heteronormatividade está sempre em 
correlação com outros enunciados, seja com a sexopolítica, com o biopoder e com o 
discurso, ela enquanto enunciado, nunca isolada uma das outras e nem participa da 
construção de um sentido. Aliado a heteronormatividade como resultado do seu 
fracasso, o elemento queer surge como posição crítica a respeito dos efeitos 
normalizadores e disciplinares da formação identitária heteronormativa, mas não 
somente isso, surge como escracho às representações essencialistas dominadas pelo 
discurso biológico sobre o que é ser “mulher” e sobre o que é ser “homem”, surge como 
questionamento a respeito da representação, mas também apontam para o possível. 

 
A TRAJETÓRIA DA TEORIA QUEER 
 

Do ponto de vista teórico, muito embora possuam encontros no campo da 
problematização das identidades e do binarismo de gênero, o queer não faz parte de 
uma escola filosófica.  

Para entender o queer como teoria, é importante explicá-lo como termo. O 
termo se refere a uma tentativa de insulto, podendo ser traduzido como bixa, viado, 
boiola, estranho. Durante o final da década de 80, pequenos grupos se apropriam dessa 
injúria como forma de reagir contra a as assimilações políticas de identidade gays e 
lésbicas. 
 

Surgem, assim, grupos como o Queer Nation, Radical Furies ou Lesbian 
Avengers que vão fazer um uso maximalista da posição das minorias sexuais 
como “sujeitos maus” ou “sujeitos perversos” da modernidade. Neste 
sentido, os movimentos queer denunciam as exclusões, as falhas das 
representações e os efeitos de renaturalização de toda política de identidade. 
Se, em um sentido político, os movimentos queer aparecem como pós-gays, 
podemos dizer que de um ponto de vista discursivo a teoria queer vai surgir 
como um giro reflexivo a partir dos erros do feminismo (tanto essencialista 
quanto construtivista) dos anos 80: o feminismo liberal ou emancipacionista 
é denunciado, uma vez mais, do ponto de vista de suas próprias margens, 
como uma teoria fundamentalmente homófoba e colonial. (PRECIADO, 2010, 
p.5) 

 
Ou seja, o que iniciou como sendo uma discussão interna de diversos 

movimentos, se espalhou e produziu outros elementos geradores de problematizações, 
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conceitos e teorias que desestabilizaram a ideia de estudos de “minorias” bem como a 
ideia de uma sexualidade como apenas um instrumento da divisão sexual do trabalho. 
Os estudos queer é uma resposta ousada dos marginais que não ocupam a ordem 
regulatória dos corpos. Teóricas/os queer defendem que nenhuma identidade 
generificada e/ou sexuada é estável e determinada. 

É dessa forma que a análise de Butler questiona a desestabilização da categoria 
de “sujeito” (inicialmente, o sujeito do feminismo das décadas de 1960 e 1970) e além 
disso, defende o interesse em analisar o processo pelo qual o indivíduo assume sua 
posição enquanto sujeito. Em Gender Trouble, Butler se lança naquilo que ela denomina 
de uma genealogia feminista da categoria “mulher” é incisiva ao defender que a crítica 
feminista não deveria olhar apenas para as estruturas sociais reguladas pelo poder com 
o objetivo de emancipação, mas deveria observar como essas estruturas produzem essa 
categoria “mulher”. 

De acordo com Salih (2011), em Butler, as categorias de identidade não são 
portando, origem e causa, mas efeitos das instituições, do discurso e seus múltiplos 
pontos de difusão. Já que o gênero é efeito do discurso e não é de forma alguma 
“natural” nem ligado inevitavelmente ao sexo. Então a divisão entre sexo e gênero é 
facilmente questionada de tal modo que falar de sexo sempre foi falar sobre gênero. 
Desloca-se, portanto, a ideia da metafísica da substância, a qual reitera e defende a 
categoria de homens e mulheres e o exercício da sexualidade na condição de 
heterossexuais. 

Mas será que estamos condenadas (os) a uma ordem coercitiva exterior? Butler 
defende a possibilidade de subversão que se abrem dentro dessas limitações. Mas aqui 
é preciso tomar cuidado, para Butler não há um fazedor por trás do feito, não há sujeito 
anterior ao gênero. 

De acordo com Miskolci (2011) em Bodies that matter Butler demonstrou que a 
performatividade se concretiza na reiteração de normas já existentes materializando 
aquilo que nomeiam. Quer dizer, o gênero é uma citação forçada pela norma, é algo que 
fazemos sem necessariamente visualizarmos a existência de um corpo anterior a essa 
construção. O gênero é uma repetição de atos dentro de um quadro regulatório 
altamente normatizador ao qual constituem uma identidade que simulam ser. 

De acordo com Salih (2011), essa tese é fundamentada por meio da contestação 
a “doutrina da internalização”, ou seja, o argumento de que os sujeitos são formados 
pela internalização das estruturas disciplinares. Foucault cria então o conceito de 
“incorporação” como modo de ampliar o campo de problematizações na qual Butler se 
apropria defendendo que a lei não pode ser internalizada, mas incorporada. A lei é 
escrita no corpo por meio da estilização corporal do gênero que não existe como 
entidade pré-liguística, mas como expressão que é efeito do discurso e não causa. 

No entanto, em Preciado (2010) não é percebido a incorporação do gênero e da 
sexualidade como performatividade. Segundo sua análise, Gender trouble subestimou 
processos corporais de transformação sexual nos corpos transexuais e das transgêneros 
bem como as técnicas estandardizadas de incorporação de normalidade dos gêneros. 
Desse modo se abriu dois espaços conceituais: a performatividade cujos impactos foram 
de ordem, sobretudo, estéticos e o biopolítico, no qual se define nova conceituação 
sobre o corpo e a vida. Ainda de acordo com Preciado, a crítica transgenérica se dá a 
partir de seu lugar nas transformações corporais físicas, sexuais, políticas que Butler 
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ignorou em sua análise performática por meio das drag queen. Portanto, não podemos 
perceber o corpo apenas por meio de paródias ou estéticas de incorporação do gênero.  

Preciado encara esses processos de incorporação da tecnologia como sexo. Para 
perceber a tecnologia e a plasticidade dos corpos, a autor/a espanhol/a analisa o dildo 
(brinquedo sexual) como invenção que encerra o pênis como elemento essencial do 
homem e da masculinidade. Nunca como objeto que substitui, mas uma operação 
material de desterritorialização daquilo que é supostamente natural, que pode habitar 
fora do meu corpo. Não é a imitação de um órgão, não basta ser representação da 
natureza, mas é “a morte que espreita o pênis vivo.” (PRECIADO, 2014, p. 84) e por isso 
mesmo dirige o pênis contra si mesmo. 

 
[…]. Enquanto transamos, o dildo é o estrangeiro. Mesmo amarrado a meu 
corpo, ele não me pertence. O cinto vem negar a verdade do prazer como 
algo que se origina em mim, ele contradiz a evidência de que o prazer 
acontece em um órgão que é meu. Mais ainda, o dildo é um impróprio. 
Enquanto objeto inorgânico que coabita com a carne, o dildo se parece com 
o que Kristeva chama de “o objeto”, já que mantém uma proximidade com a 
morte, com a máquina, com a merda. (PRECIADO, 2014, p. 80). 

 

O dildo é um terrorista por ser uma alternativa inorgânica do prazer sem 
nenhuma utilização natural, sem orifício algum que lhe faça referência, ele é efeito 
múltiplo, sem buscar nenhuma unicidade e muito menos identidade. É 
desterritorialização, podendo se separar, mostra que o prazer não é propriedade do 
corpo e excede seus limites. 

O dildo constrange o sexo heterossexual fundamentado no sistema ativo/passivo 
ao mostrar que ele é apenas mais um elemento arbitrário da significação. Enquanto 
mecanismo significante, o dildo deixa em evidência a verdade sobre o sexo, tornando o 
pênis como uma falsa imposição ideológica. Preciado não se utiliza do dildo como 
instrumento mimético do pênis como fazem as feministas separatistas quando 
associam-no a um signo de dominação masculina. 

Preciado faz um alerta a essas teorias tendo em vista que elas buscam um outro 
centro do sexo. Ou seja, para o feminismo separatista, as lésbicas “de verdade” não se 
utilizarem dildos nas relações sexuais, elas procuram outros centros com o propósito de 
criticarem o signo representativo do “falocêntrico”. Se o sexo é um significado vazio, 
Preciado sugere que ao invés de criarem um novo centro, poderiam multiplicá-lo de 
modo que ele se perdesse e não fizesse mais sentido. Se interrogar sobre o dildo não é 
simplesmente buscar o prazer em objetos de plástico, mas se interrogar sobre a própria 
vida e a verdade biológica dos corpos. 

 
[…]. Com relação a essa tecnologia biopolítica, a mão e o dildo, longe de serem 
imitações falocêntricas, abrem, antes, linhas de fuga. O dildo vibrador é nesse 
sentido, uma extensão sintética da mão masturbadora/lésbica que conheceu 
a luva e a corrente, mas também a mão masturbadora/lésbica que 
reconheceu o tato e a penetração. Por último, a cinta peniana poderia ser 
considerada como um órgão sexual sintético, ao mesmo tempo mão 
enxertada no tronco e a extensão plástica do clitóres. (PRECIADO, 2014, 
p.120-121) 
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Para Preciado (2014) o sexo não pode ser pensado, então, como sintoma de 
repressão que obstaculiza nosso desejo, mas como resultado de um conjunto de 
tecnologias produtivas. 

Essa leitura queer da produção da masculinidade e feminilidade sabota os limites 
produzidos pelo binarismo heteronormativo. Ou seja, se o dildo produz rupturas, não é 
em função de mostrar que a masculinidade e a feminilidade estão sujeitas as tecnologias 
de controle e construção de gênero. O dildo indica a plasticidade do corpo e a 
modificação prostética do sexo e do gênero.  

O que pode um corpo? Já questionava Spinoza (2007). Devemos observar bem 
esta pergunta porque ele não quer saber o que “é” o corpo, mas o que “pode” o corpo. 
É com essa pergunta que podemos expor as multiplicidades de potência possibilitadas 
pelo corpo generificado e sexualizado. 

Não apenas de modo a ter muitos olhares sobre alguma coisa, mas ter 
possibilidades de inventar. Como diz Manoel de Barros, o que não inventamos, é falso. 
Então, o que pode um corpo? Será que podemos pensar em superar seus limites apenas 
pela prótese e pela tecnologia? Será que podemos ser apenas efeito desse discurso 
heterocentrado? Será que nossos corpos, não sendo apenas performativos, podem ser 
pensados sem necessariamente considerar o uso da tecnologia prostética? 

Por meio da arte e da filosofia de Hélio Oiticica é possível repensar e refazer o 
sentido dos corpos a partir de suas sedimentações. É possível mostrar outras 
possibilidades de existir como modo de vida, sendo o gênero e a sexualidade analisados 
por meio de engendramentos de potência inventiva. O queer pode ser encontrado em 
suas criações, expandindo elementos considerados pela arte erudita, como sendo 
marginais... 
 
O AGENCIAMENTO COLETIVO: a multiplicidade e a singularidade em hélio oiticica 
 

A arte de Oiticica é diferente de qualquer representação, ela está ligada a 
intervenção, a arte participativa. A obra é colocada como estado de vida, na qual não 
podendo existir por si mesma, necessita de um componente vital para dar-lhe 
movimento em processos abertos que se tornam receptáculos de significações 
múltiplas, por isso há necessidade em contextualizar essas obras e sua arte, já que elas 
são puros acontecimentos. 

Como um artista sísmico que era, experimentava a vida em Nova York se 
envolvendo com a arte teatral e cinematográfica, assim ele conheceu atores e atrizes 
que não somente parodiavam o gênero no palco, mas se ramificavam, como num 
dispositivo que atravessava o palco para ingressar na vida. Esses modos de vida, eram 
para ele, muito mais do que inspiração, eram necessidades de potência inventivas e 
ativantes, pulsões existenciais que só eram possíveis de acontecer se as mãos do 
participador inventassem, seguindo movimentos coletivos, as mãos do artista. 

Desse modo, já posso afirmar que as rupturas provocadas pelo fazer artístico de 
Oiticica desafiam a arte conceitual que circulavam na época. Aquela arte conceitual, 
abstrata e contemplativa não precisava ser diluída como estrutura, mas transformadas 
em células horizontais, incontroláveis e indecifráveis. Aqui não há interesse nas 
estruturas. 

De acordo com Braga (2013), uma das formas desafiadoras à arte conceitual foi 
a partir da pintura suprematista do branco sobre o branco, como uma das ebulições 
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provocadas pela pesquisa sobre a cor da virada de 1950 para 1960 chegando a sua 
relação com o tóxico (branco-cocaína). 

Além disso, sua relação com as leituras de Malévitch o levaram a rejeitar a arte 
do passado, associada a velha ordem social, passando por percorrer pela transmutação 
da arte muito mais ligada a um novo comportamento desvinculado de repressões 
sociais. Essa nova transformação ético-comportamental somente seria possível através 
de múltiplas mãos compostas pelo artista e participador. O artista deixava de promover 
o acabado, a arte engessada e promovia a arte em movimento, que só era possível 
acontecer ao lado do participador. 

A fragmentação de múltiplos autores é facilmente percebida quando revelado 
pelo programa in progress. “Essa fragmentação só pode existir enquanto crescimento e 
não como sequência linear lógica”. (OITICICA, apud BRAGA 2013, p.43). Essa junção de 
fragmentos de autores aponta para o caráter inventivo de Oiticica se sustentam como 
obra. 

É com Ezra Pound (BRAGA, 2013) que Oiticica aprimora o termo invenção como 
conceito. Ele não só absorve parte daquilo que essa autora lhe ofereceu, como radicaliza 
a noção de invenção. Para Pound existem algumas classificações para os inventores, mas 
para Oiticica apenas importa o “inventor” e o “diluidor”.  

Os inventores, para Pound, são aqueles que criam um novo processo ou que suas 
obras tenham permitido conhecer esse processo, já os diluidores são aqueles que não 
foram capazes de realizar um bom trabalho. No entanto, Oiticica radicaliza essa 
classificação e defende que o artista só pode inventar. Invenção é o que não pode ser 
diluído. 

 
Penetráveis, Núcleos, Bólides, foram o caminho para a descoberta do que eu 
chamo estado de invenção, acho que dai é impossível haver diluição, não se 
trata nada de ficar nas ideias… não existe ideia separada do objeto, nunca 
existiu, muito menos nesse caso; o que existe é invenção… não há mais 
possibilidade de existir estilos, ou a possibilidade de existir uma forma de 
expressão unilateral como seja a pintura, a escultura departamentalizada… só 
existe o grande mundo da invenção. […] o artista só pode ser inventor, senão 
ele não é artista. O artista tem que conduzir o participador ai que eu chamo 
de estado de invenção. […]. (OITICICA apud BRAGA, p. 49, 2013). 

 
Assim como radicalizou o conceito de invenção anteriormente categorizado por 

Pound, Oiticica também radicaliza a reinvenção da arte proposta por Malévitch. O artista 
russo, grande protagonista do movimento suprematista,  defende a não objetificação 
de um modelo representativo da arte, para ele os sentimentos devem ser abortados dos 
sentidos, não é possível observar ou tocar, apenas sentir. Esse sentimento não objetivo 
é a única fonte possível da arte. 

Essas mudanças de perspectiva, tanto em Ezra Pound como em Malévitch (entre 
outros) fazem parte da invenção de sua própria arte de Oiticica. Isso pode ser facilmente 
observado no texto Parangolé Síntese, de 1964, como os fragmentos fazem parte de sua 
obra e produzem uma síntese. Essa síntese deve ser compreendida como estado de 
lógicas pouco racionais, não dominadas pelo intelecto. 

A palavra síntese ganha uma conotação central nos textos de Oiticica quando, 
em 1969, caracteriza a tropicália como sendo uma constatação de uma síntese em que 
os objetivos gerais, como o cinema, o teatro, a música popular, as artes plásticas não 
podem se somar verticalizando-se, mas dissolvendo-se em algo maior. Uma dessas 
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sínteses é mencionada em “O que faço é MÚSICA”, citado por Braga (2013, p.71): “[…] 
que é a síntese das artes, anunciada por kandinski: 'as paredes' existentes entre as 
diferentes artes continuam a desaparecer – SÍNTESE – é a grossa parede entre a arte e 
a ciência vacila – A GRANDE SÍNTESE.” 

Ao percorrer seus próprios traços labirínticos, Oiticica rejeita a perspectiva das 
velhas formas de fazer arte pois esse olhar condicionado aniquila outras formas de 
percepção e invenção de mundos, tolhendo aquilo que é sensorial. Quando ele se lança 
fora desse espaço, Oiticica passa a envolver o espectador numa nova experiência 
artística ativa e ativante. Essa experiência, além de provocar a instância criadora, é 
provocadora também de mudança de comportamento. O sensorial é aquilo que gera 
possibilidade de participação da própria vida diária por meio das contingências, do corpo 
e da subjetividade. E é por meio do suprassensorial que o corpo queer aparece como 
elemento artístico justamente pela necessidade de outros olhares a partir de múltiplas 
experiências. 

Uma das obras em que o queer aparece de modo mais ou menos material é no 
texto “Blockexperiments in Cosmococa – programa in progress (1973), Oiticica descreve 
a performance do cineasta americano, Jack Smith, como um aliado no ambiente criado 
pelo “cocaine slide-show” em Cosmococa. No final da década de 60 e início de 70, 
Oiticica desenvolveu o conceito “tropicamp” cuja intenção era caracterizar o elemento 
de resistência a lenta e crescente comercialização da estética queer. Daí surgiu o texto 
MARIO MONTEZ, TROPICAMP com o objetivo de expor sua crítica a expansão da cultura 
imperialista da época. 

Mesmo se envolvendo com o cinema e o teatro, o cinema convencional não era 
interessante para Oiticica. Por essa razão, ele criou o “quase-cinema” no qual combinava 
a imagem filmada (slides) com ambiente e situações inventadas capazes de expandir 
energias e criar outras vidas. 

Essas inventividades eram mostradas para alguns amigos, sem intenção alguma 
de comercialização, mas com o tempo elas se expandiram e se tornaram amplamente 
conhecidas. Além da cosmococa, a experiência dos projetos de “quase-cinema” se 
materializaram em Agripina é roma manhattan (1972), Neyrótika (1973), Helena Inventa 
Ângela Maria (1975). Como marco situacional, falaremos apenas do curta “Agripina é 
roma manhattan”, produzido com Mario Montez. De acordo com Aguilar (2007), Oiticica 
encontra em Montez uma espécie de “reencarnação” Carmem Miranda que havia sido 
reivindicada pelos tropicalistas, mas também percebe algo mais. Para ele, Mario Montez 
sintetizava algumas de suas preocupações como, por exemplo, transformar o corpo em 
uma máquina sensorial de mutações criativas de modo permanente. 

 
Mas além de tudo isso, Mario Montez tinha outra virtude: esteve na Factory, 
trabalhou com Jack Smith e Andy Warhol, participou dos míticos filmes 
experimentais Chelsea girls e Flaming creatures. Em um dos três fragmentos 
que restam do filme, Oiticica faz Antonio Dias e Mario Montez jogarem dados. 
Um lance de dados que Mallarmé nunca havia imaginado que, lançados ao 
cosmos, rebateriam no Brasil e em Porto Rico para mostrar seus números 
finalmente em Nova York. (AGUILAR, 2007. p15) 

 
Percorrendo esse mesmo cenário, Jack Smith junto com Montez faziam parte do 

grupo de teatro “Ridiculous” no contexto underground de Nova York. Esse grupo 
ganhava destaque porque, ao chegar em Nova York, Oiticica se viu desapontado com a 
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cena da arte local: “Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas é tanta cena de arte 
burguesa, conformismo e reacionismo acontecendo, é inacreditável.” (OITICICA, 
tradução livre, 1992, p.225). Oiticica descreve, nessa ocasião, a impressão causada pelo 
projeto de Mario Montez no qual Ira Cohen, em uma peça, se vestiu de califa, como 
sendo metade noiva, metade noivo. Para Hélio eles apresentavam o que era de melhor 
no teatro de Nova York, eles passavam a sensação de pensar juntos, como grupo. E isso, 
para o artista brasileiro, era algo raro de se ver por lá. A admiração por Smith e Montez 
era fecunda e constante em função de ambos resistirem as tendências reacionárias de 
comercialização. 

De acordo com Hinderer (2011) é importante considerar que as manifestações 
artísticas de Hélio Oiticica e a estética queer raramente foram abordadas no contexto 
da arte histórica ou crítica. Assim, Jack Smith vai se tornando mais importante como 
referência queer pelos estudiosos de Oiticica, na medida em que ele recebe mais 
atenção pelo público teatral e os críticos. É certa a impossibilidade em afirmar a arte de 
Oiticica como predominantemente queer ou mesmo defender a probabilidade das suas 
obras serem produzidas em função do “queer” inconsciente, transcendente. O 
importante não é o queer enquanto teoria, mas como movimento do corpo que escapa 
as dimensões categóricas, como instrumento a ser utilizado de modo inventivo. 

Oiticica não percorreu e nem construiu caminhos, mas traçou trilhas labirínticas, 
sem começo e fim. Não haveria um encontro além daquilo, porque tudo estava na 
imanência coletiva em Pound, Malévitch, Nietzsche, Caetano Veloso, Jimi Hendrix, Jack 
Smith, Mario Montez, na coicaína, cosmococa, quase-cinema, tropicália, tropicamp, 
parangolé. Por meio da síntese, usa somente aquilo que está no campo do desejo, da 
necessidade inventiva. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Ao compreender a heteronormatividade como lógica de inteligibilidade para os 
corpos e as relações sociais, o queer aparece como externalização do corpo marginal, 
não categórico, movediço. Nele percebe-se a total possibilidade de deslocamento do 
queer como eixo puramente teórico, realocando-o como modo de invenção do corpo, 
ativando outros possíveis por meio da arte, como mostrou Hélio Oiticica.  

Não se trata do fazedor por trás feito (como denunciava Butler), da escolha 
consciente de não habitar uma norma não cabível no campo do desejo e da necessidade. 
Se trata do queer como instrumento artístico, ativo e ativante. Levando até os últimos 
limites a frase de Spinoza: “O que pode o corpo?” 

Ao buscar construir e produzir uma arte num território onde o mercado era 
negligenciado e até repudiado, Oiticica buscou justamente a cena teatral, onde 
personagens misturavam-se entre si, não com o objetivo de provocar a lógica dos 
gêneros, criticando as normalizações, mas de mostrar o corpo como imanência, como 
sintoma do devir, sem desejar ser compreendido no campo da racionalidade. O objetivo 
era visto apenas com sensorialidade. 

Aqui há um constante deslocamento da razão, o público, nunca expectador, 
tornava-se participador, interferindo em toda a produção da obra, a fim de também 
inventa-la.  

Desse modo, o traçado daquilo que escapa das dimensões fundamentais da 
inteligibilidade dos corpos e da existência de si, não pode ser considerado apenas como 
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instrumento teórico de análise. Sem anulá-lo ou negligencia-lo de modo a desconsiderar 
sua potência de análise, é sempre possível, por outro lado, mostrar também os 
deslocamentos e desterritorializações do queer.  

Hélio Oiticica utilizou esses sentidos para seu fazer artístico, promovendo os 
aspectos multiplicadores em sua obra, não pode se reduzir ao olhar acostumado. A 
invenção e a tentava de expansão de suas criações retiram da moldura os aspectos da 
obra, é um queer habitável no corpo e na arte dos sentidos desintegradores. 
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PRÁTICAS SEXISTAS NA ESCOLA: Uma análise acerca das metodologias de ensino 
estereotipadas. 

 
Vanessa Érica da Silva Santos¹  

 
 
 
RESUMO: Ao longo dos anos a diferenciação de gênero tem marcado lutas sociais. O 
homem ao logo da história mantem uma postura de superioridade em relação as 
mulheres, que foram marcadas por diversos movimentos feministas que até hoje 
militam em busca de igualdades de direitos. Muitos avanços ocorreram, ao permitirem 
que as mulheres tivesse acesso as escolas, ao trabalho, ao voto, permitisse observar que 
as construções sociais estavam equivocadas e que a mulher não servia apenas para 
serviços domésticos, pois era capaz de forma igualitária aos homens em intelectualidade 
e aptidões laborativas. Verifica-se que se tem ganhado relevância principalmente nas 
Ciências Humanas a desconstrução de conceitos que hierarquizam os relacionamentos 
e mantem à margem grupos socialmente discriminados, surgida a partir de uma 
perspectiva questionadora e inclusiva de estudos sobre corpo, gênero e sexualidade. 
Assim, Evidenciou-se a necessidade de abordar as práticas sexistas e se questionar como 
as abordagens de corpo, gênero e sexualidades estão postas no Projeto Político 
Pedagógico das instituições de ensino? Qual o lugar dessas temáticas nos objetivos, 
metas e metodologias do Projeto Político Pedagógico? A pesquisa se utilizou do método 
dedutivo como método de abordagem, com o estudo das metodologias usadas pelos 
professores na educação, averiguando as distinções praticadas na escola e na 
comunidade de forma involuntária acerca do sexo, quanto aos procedimentos técnicos 
se utilizou de técnica bibliográfica, para refletir acerca da problemática. Com o resultado 
desses questionamentos pode-se analisar a inclusão e a importância da discussão dessas 
temáticas na escola em todo processo de ensino, partindo da capacitação docente até 
o aprendizado do aluno. Para isso, se concluiu que se perpetua um modelo de 
comportamento de acordo com o sexo, instituído pela sociedade que é preservada ao 
longo dos anos e é verificada tanto no contexto escolar como social, que acaba por 
fortificar a instituição do sexo frágil, de condutas padronizadas que acabam por ferir a 
isonomia garantida pela legislação entre homens e mulheres e ainda pelos que não se 
denominam de gênero nenhum, fortalecendo uma sociedade marcada por 
preconceitos. Assim, se conclui pela necessidade de instituir metodologias educativas 
sem distinção de sexo, que permita o tratamento igualitário da intelectualidade de 
todos os gêneros para a construção de uma sociedade igualitária e democrática. 

 
Palavras- Chaves: Práticas Sexistas; Ensino; Estereótipos. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
A discussão acerca de uma escola sexista tem ganhado espaço nas pesquisas 

educacionais, por estar intimamente ligadas a uma educação de qualidade. Não é 
novidade a distinção social entre meninos e meninas, sendo uma prática social bastante 
corriqueira distinguirmos o que deve ser ensinado a homens e o que deve ser ensinado 
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à mulheres. Questionamos: É correto a escola distinguir os gêneros no desenvolvimento 
educacional? 

Esse questionamento toma por base o prequestionamento sobre a discussão de 
igualdade de gêneros defendida por alguns pesquisadores os quais afirmam ser o sexo 
uma construção social. 

Nota-se claramente que no ambiente familiar, profissional e educacional a 
sociedade continua a impor padrões e construindo uma sociedade estereotipada, 
fadada a trazer sempre preconceitos nas relações, pois ao se distinguir um 
comportamento adequado para cada sexo, aquele que não se enquadrar estará 
destinado ao preconceito. 

É necessário entender os papéis que a sociedade impôs aos gêneros, para assim 
demarcar suas problemáticas. 

As pesquisas de Scott (1995) contribuem para elucidar que, quando se reflete a 
respeito dos papéis femininos e masculinos na sociedade, não se está colocando em 
oposição homens e mulheres, porém demonstrando a necessidade de desconstruir a 
supremacia do gênero masculino sobre o feminino, em busca de uma igualdade política 
e social, que inclui sexo, classe e raça.  

Para Louro (2010, p. 77), gênero refere-se “ao modo como as diferenças sexuais 
são compreendidas numa dada sociedade, num determinado grupo, em determinado 
contexto”. Isso quer dizer que não é propriamente a diferença sexual – de homens e 
mulheres – que delimita as questões de gênero, e sim as maneiras como ela é 
representada na cultura através do modo de falar, pensar ou agir sobre o assunto.  

Essas diferenciações sociais são impostas gradativamente nas crianças através 
de comportamentos sociais que presenciam através de adultos como ao escutar 
músicas, ver programas de TV e etc. Assim, podemos observar que essa limitações de 
gênero inicia bem cedo, como por exemplo ao comprar um enxoval “rosa” para meninas 
e “azul” para meninos, já estamos definido uma expectativa de comportamento para 
aquela criança que não possui qualquer discernimento acerca do gênero. 

 De acordo com Grossi (1998), a identidade de gênero remete ao sentimento 
individual de ser menino ou menina. Ao longo de nossas vidas, desenvolvemos uma 
percepção de quem somos inclusive nesse aspecto. Definir-nos por ser homem ou 
mulher faz parte de um processo cultural, porque nascemos com um sexo biológico 
masculino ou feminino, para além do qual tornamo-nos homens ou mulheres. 

Assim, trazendo essa temática para a educação, devemos nos questionar o papel 
da escola na construção dessa diferenciação, pois sabemos que a escola é de 
fundamental importância na construção da identidade, valores e conhecimento, de 
modo que sua abordagem de tratamento podem trazer a longo prazo uma sociedade 
mais tolerante as diferenças. 

 
IDENTIDADE DE GÊNERO E SEU REFLEXO NAS PRÁTICAS SEXISTAS. 

 
Conforme a abordagem de Stoller(1993, p. 28), a identidade de gênero está 

relacionada “à mescla de masculinidade e feminilidade em um indivíduo, significando 
que tanto a masculinidade como a feminilidade são encontradas em todas as pessoas, 
mas em formas e graus diferentes”. Em contraposição à teoria psicanalítica clássica, o 
mesmo propõe a ideia de que a masculinidade ou a feminilidade não são determinações 
biológicas impostas ao sujeito e sim agregações culturais que lhe foram impostas. 
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Diferentemente da identidade de gênero, os papéis de gênero são as formas de 
manifestação ou representação social de ser macho ou fêmea, conforme Grossi (1998). 
Esses variam de uma cultura para outra e dentro de uma mesma cultura. Aborda Sayão 
(2002) que no Brasil, se evidencia uma grande diversidade cultural, e os papéis de 
homens e mulheres evidenciam isso, ou seja, há diferentes formas de ser mulher e ser 
homem em nossa sociedade, que se expressam, por exemplo, na dança, na música, no 
trabalho doméstico e extradoméstico, nos gestos, no meio rural ou no meio urbano, e, 
no caso das crianças, nas brincadeiras, principalmente. 

Essa análise fundamentou a presente pesquisa por averiguar como o professor 
lida com essa temática em sala de aula e a partir disso, qual a relação de gênero que 
meninos e meninas constroem a partir de suas práticas cotidianas na escola. 

Aborda Leal, Zoccal et.al (2017)  que os materiais escolares são caracterizados 
com desenhos e marcadores considerados ‘’de meninas’’ e ‘’de meninos’’. 

Neste sentido, percebe-se que desde muito cedo vivemos em uma sociedade 
escolar dividida entre o “ser mulher” e o “ser homem” e podemos analisar algumas 
ações que muitas vezes acabam passando despercebidas por ser algo natural, mas que 
na realidade reforça as questões de gênero, como por exemplo, as filas, que as meninas 
ficam em um lado e os meninos do outro; e as aulas de educação física, onde muitas 
vezes as meninas vão pular corda e os meninos jogar futebol (LINS, MACHADO e 
ESCOURA, 2016) . 

Os professores quando esperam meninas para sua sala as idealizam como meigas 
e frágeis, já no caso dos meninos, os bagunceiros e briguentos, essas características são 
generalizadas e aplicadas aos alunos desde a educação infantil (LINS, MACHADO e 
ESCOURA, 2016). 

Destacamos a pesquisa realizada por Sayão (2002, pág.07), que ao abordar sobre 
práticas sexistas, observou um grupo de alunos e verificou interações que comprovam 
os estereótipos em ambientes escolares. Vejamos: 

 
[...]percebemos algumas opções das crianças pelo tipo de brincadeira 
e pelos parceiros com quem interagem. Na maioria das vezes, as 
meninas agrupam-se entre si e escolhem brincadeiras relacionadas ao 
que denominamos tradicionalmente universo feminino: brincam de 
bonecas, de casinha, de cabeleireiro. Enquanto isso, os meninos fazem 
uso de jogos como memória, “lego” ou de construção e outros 
similares. Em alguns casos, meninos e meninas interagem, porém, na 
maioria das vezes, fazem opções por atividades com crianças do 
mesmo sexo.[...] 

 
Em observação aos alunos durante a aula de Educação Física a mesma observou 

distinções que demarcam claramente o ponto de diferenciação estudado. Vejamos: 
 

[...] que meninos e meninas eram estimulados a brincarem de 
diferentes maneiras. Geralmente essas atividades eram grandes 
desafios que articulavam o movimento corporal com a fantasia ou o 
faz-de-conta. Por exemplo, brincadeiras de passar por cima de troncos 
de árvore debaixo dos quais havia jacarés. Isso era proposto a todas as 
crianças, o que nos fez lembrar dos estudos elaborados por Scraton, 
citada por Louro (1998), quando afirma que as meninas vão 
desenvolvendo uma espécie de timidez corporal porque – como 
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responsáveis pela reprodução – precisam aprender a proteger seus 
corpos.[...] 
[...] A diversidade de criações que vimos as crianças materializarem foi 
impressionante: desde simples brincadeiras na areia, em que castelos 
de princesas eram construídos, até a casinha como reino encantado 
de bruxas e feiticeiras. Ainda percebemos a forte influência da 
indústria cultural com a reprodução de programas de TV, dos heróis e 
super-heróis mais conhecidos entre nós.Quando as brincadeiras 
aconteciam em espaços externos,como no parque ou no bosque, era 
perceptível em algumas crianças uma sexualidade bem mais explícita 
do que em outras ocasiões. Algumas escondiam-se muito para brincar 
e ficavam vermelhas quando chegávamos perto, muitas vezes se 
dispersando. Depois, retornavam ao espaço. Nas brincadeiras entre 
meninos e meninas surgiam hipóteses sobre as identidades de gênero, 
por exemplo, quando uma menina levantava a blusa dentro da casinha 
para um menino e ele, simultaneamente, levantava a sua camiseta 
para olhar-se também. Eles ficavam olhando um ao outro e voltavam 
a olhar seus corpos numa evidente comparação das diferenças.[...] 

 
Após essa abordagem devemos repensar o ambiente escolar, pois ao se 

atribuírem brincadeiras livres de “marcas de gênero”, oportunizam as crianças de 
vivenciar experiências como iguais e partir disso construir o entendimento de que somos 
todos seres humanos e não temos distinções. Assim, propor uma meta de política 
igualitária entre os gêneros não é uma tarefa fácil, pois é preciso que desde o 
nascimento seja implementado, precisando de uma educação comunitária para a 
eficácia. 

 
DO PROCESSO HISTÓRICO DE DIFERENCIAÇÃO DE SEXOS 

 
Dias e Oliveira (2015, p. 261) abordam que “as características atribuídas aos 

homens e às mulheres devem ser questionadas e desnaturalizadas, pois fazem parte de 
um processo histórico de construção”. Os estudos de gênero surgem como uma 
ferramenta analítica e política que permite compreender “o caráter fundamentalmente 
social das distinções baseadas no sexo” (SCOTT, 1995, p. 72).  

É incontroverso que a sociedade traz como verdade absoluta a diferenciação 
biológica entre homens e mulheres como uma forma de impor um padrão de 
comportamento social . Atribui-se espontaneamente papéis a serem seguidos, desde as 
vestimentas aos comportamentos, impondo inclusive uma diferenciação de 
superioridade do homem em relação a mulher. 

Observa-se que as concepções de gênero diferem não apenas entre as 
sociedades ou os momentos históricos, mas no interior de uma dada sociedade, ao se 
considerar os diversos grupos (étnicos, religiosos, raciais, de classe) que a constituem 
(LOURO, 2010, p. 23). 

Discutir essas imposições de padrões sociais, nos leva a detectar os motivos pelos 
quais se leva a mulher a uma situação de inferioridade social, bem como relacionar qual 
a forma de quebrar esse paradigma, trazendo uma isonomia clara entre os gêneros, 
neutralizando as diferenciações que remetem a um discurso ultrapassado. 

No processo de construção de gênero, as relações se estabelecem através de um 
polo de poder em que o padrão masculino é um “parâmetro universal” (BOURDIEU, 
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1999, p. 17), pondo os homens num lugar privilegiado nas relações sociais no exercício 
de poder. 

Conforme aborda Dias e Oliveira (2015) ao identificar a escola um espaço de 
socialização, um dispositivo de poder, ela tem sido uma ferramenta para manutenção 
de ideologias. Bourdieu (1999) afirma que o currículo está baseado na cultura 
dominante. É necessário compreender como as ideologias dominantes estiveram 
presentes no currículo ao longo da história, como as pessoas se percebiam e construíam 
suas identidades fixas de subordinação e não questionavam seus espaços, pois “[...] é 
através do vínculo entre conhecimento, identidade e poder que os temas da raça e da 
etnia ganham seu lugar no território curricular” (SILVA, 1999, p.107).  

A partir dessa explanação podemos concluir que os sujeitos são resultado de um 
processo cultural e social que a escola produz e reproduz continuamente. Aborda com 
sabedoria Dias e Oliveira (2015) que os estudos pós-críticos questionam o poder 
ideológico da escola, contestando a ideia de identidades fixas, mostrando como o sujeito 
da modernidade tardia apresenta suas identidades móveis e desfragmentadas. 

É evidente a demarcação social do papel feminino como frágil, atribuindo-lhes 
sempre um papel de dona de casa, mãe e inofensiva, impondo a todas um padrão de 
aceitação social, o qual quando não é seguido acaba por frustrar as expectativas sociais. 
Pode-se afirmar que “[...] o olhar e o discurso masculino sexualizam o corpo das 
mulheres. O instinto e o amor materno tornam-se mecanismos de controle da 
sexualidade feminina” (ARAUJO, 2009, p. 113). 

Surge de forma cristalina a necessidade de articulação da escola em busca de 
igualdade, a partir da introdução metodológica de se pensar como barrar os 
preconceitos que são difundidos a partir de estereótipos sociais que são vivenciados 
também pelas práticas educacionais. 

Demarca-se a necessidade de ampliação da visão escolar, que mesmo se 
dispondo aberta, ainda encontra-se inúmeras instituições exclusões através de suas 
práticas rotineiras, que não evoluiu para tratamento igualitário, vindo a ultrapassar 
gerações com as mesmas práticas. 

Aborda sabiamente Dias e Oliveira (2015) que embora se perceba o trabalho de 
socialização desenvolvido no cotidiano das instituições escolares, este é constituído de 
um processo de “doutrinação” do espaço/tempo pensado para atender as 
características masculinas e femininas dos sujeitos que constituem o cotidiano escolar. 
Formas de comportamento corporais, conteúdos disciplinares, currículos e linguagens 
nas práticas escolares permitem um controle no processo de escolarização, ditos como 
naturais (DIAS, 2014, p. 65). 

Assim, necessário que as pesquisas de gênero dentro do contexto escolar 
assumam o desafio de posicionar a escola para abordar problemas sociais atuais, 
acolhendo de forma indiscriminada todas as pessoas hoje tratadas como vulneráveis, 
pontuando o respeito à diversidade. 

 
O PAPEL DO PROFESSOR NA ESCOLA ISONÔMICA 

 
È de fundamental importância a discussão acera da formação docente para a 

abordagem de gênero na escola, pois a partir da formação do professor é que o habilita 
a tratar do assunto diariamente na escola. Podemos perceber que é uma temática pouco 
discutida, e para Drumond (2010) isso é evidente principalmente na educação infantil. 
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Não é uma tarefa fácil a abordagem de gênero na escola, pois por ser um tema 
polêmico acaba por produzir opiniões diferentes e nesse contexto inclusive levar algum 
aluno a sofrer exposição. No entanto, em contrapartida, com a omissão também habilita 
a possibilidade de ocorrer indisciplina e exclusão escolar, sendo portanto, necessário a 
correta explanação pelo profissional da educação acerca da temática. Segundo 
Esplendor (2009), é importante o olhar social e critico desses profissionais no que diz 
respeito às questões de gênero. 

Ainda Esplendor (2009) ressalta a importância da posição dos educadores sobre 
a temática, pois os modelos de homem e mulher que as crianças têm à sua volta são 
decisivos na construção de suas referências de gênero. Trazendo assim a reflexão sobre 
a importância e influência que os professores exercem sobre os comportamentos dos 
alunos. As atitudes e condutas perante os alunos devem ser orientadas em respeito a 
diversidade (VINHOLES, 2012), pois essas condutas são importantes para que não seja 
enfatizada a desigualdade de gênero, e para que seja visível que os professores estão 
abertos a dúvidas e questionamentos sobre a questão. 

 Com razão discorre Louro (2010), que devemos na escola, observar o 
comportamento de meninos e meninas, e quando o comportamento parece diferente, 
devemos nos “preocupar” com possíveis atitudes discriminatórias. 

Práticas cotidianas e simples exercem o papel de evitar tais práticas, como por 
exemplo a escolha do livro didático, para Esplendor (2009 pa.41), os professores devem 
estar atentos, pois podem estar orientando sobre questões de gênero de forma indireta. 
E reforça, que nessa escolha há a necessidade de observar as imagens, se são apenas 
femininas ou masculinas, para não reforçar apenas um gênero para as crianças. 

Aborda Leal, Zoccal et.al (2017) sobre a preocupação quanto a disposição das 
carteiras em sala de aula, sendo importante diversificar as carteiras entre os meninos e 
as meninas. Aduz ainda relevante a abordagem do policiamento por parte dos 
professores ao chamar a atenção das meninas em relação à maneira de se sentarem, de 
falarem e de se portarem (Vinholes 2012 p.2). 

É preciso que o profissional docente da educação infantil, tenha em mente que 
os alunos, por menores que sejam já trazem uma bagagem de cultura, de conceitos, 
valores e opiniões, portanto, é válido que haja uma preocupação, uma percepção, o 
entendimento, e um trabalho diferenciado diante de cada aluno, quando diz respeito a 
assuntos que estão tão vigentes diariamente (VINHOLES, 2012, p. 01). 

Assim podemos enfatizar a importância de estímulo para que as crianças 
brinquem com brinquedos não sexistas, proporcionando a chance de desenvolver 
habilidades que podem ser importantes para o futuro. 

Interessante abordagem é traga por Leal, Zoccal et.al (2017) que afirma que se 
uma menina se diverte melhor com os blocos, podemos acreditar que tem muita chance 
de um melhor desempenho da área da engenharia, e se um menino se divertir mais com 
as bonecas, podemos acreditar que futuramente terá facilidade com o relacionamento 
com as pessoas ou até no entendimento das mulheres. 

É preciso que a sociedade amadureça e compreenda que a adoção de tais 
medidas não implica que um gênero ocupará lugar do outro, mas que haja um 
compartilhamento dos dois universos. 

Portanto, na abordagem de brinquedos o educador deve estar bem atento na 
aplicação de algumas brincadeiras para não reforçar a desigualdade de gênero e 
também para não punir e nem intervir quando alguma criança não estiver brincando 
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com algum brinquedo que ‘’não seja do seu gênero, socialmente aceito’’ (ESPLENDOR, 
2009, p.6). 

 
CONCLUSÃO 

 
A partir das abordagens se evidencia que as construções sociais sobre gênero 

precisam de abordagem no meio escolar, sendo se extrema importância para a 
implementação de uma sociedade despida de preconceitos que seja abordado 
corretamente a referida problemática. 

È necessária a abordagem através de políticas públicas educacionais para 
difundir a necessidade de isonomia do ambiente escolar, trazendo um currículo escolar 
que possa se verificar a igualde de gênero, através da inserção de práticas não-sexistas 
pelos professores no desenvolvimento de suas atividades. 

Alguns debates começam a dar vozes a essa necessidade, mas ainda precisa-se 
retirar o preconceito dos próprios educadores através de sua formação para que se 
possa visualizar uma aplicação correta da isonomia, sendo um verdadeiro desafio 
desenvolver crianças que respeitem a diversidade e adotem um comportamento de livre 
escolha.  

Ressalta-se que é inconcebível que a escola coadune com o estigma social e a 
perpetuação de distinções sexuais, pois precisam oportunizar a educação de forma 
igualitária, ressaltando que todas as crianças são livres para decidirem sobre seus 
comportamentos sociais. 

Portanto, ao se evidenciar a importância do assunto no ambiente escolar, 
também se verificou o papel do professor como ferramenta de inserção de práticas não 
sexistas, demonstrando a necessidade de se abordar a referida temática na formação 
dos profissionais para que elas possam ser implementadas de forma adequada. 

De modo que a escola precisa repensar suas práticas diferenciadores, pregando 
de forma indireta uma sociedade desigual, encorajando a submissão feminina e o 
preconceito. 

Aliado a isso precisamos levar à comunidade a conscientização, pois não há como 
quebrar paradigmas apenas com o papel escolar. Saliente-se quepraticas como 
diferenciação de cores, atividades esportivas para os gêneros, acabam por incutir 
estigmas sociais que levam a práticas discriminatórias a quem não segue o referido 
padrão. 

Assim, é importante a adoção de práticas pedagógicas isentas de cunho sexual, 
em que a criança desenvolva suas habilidades natas, sem determinismo cultural e a 
partir disso se crie uma comunidade sem preconceitos e estereótipos. 

Corrobora-se com o entendimento de Leal, Zoccal et.al (2017) que afirma que 
temos que pensar, primeiramente, em uma educação que respeite o próximo, uma 
educação que se coloque no lugar do próximo e assim, possa aceitar e respeitar. 

E por fim quanto as escolas e professores, é possível acreditar que é 
indispensável a intervenção pedagógica, principalmente em momentos de exclusão. 
 
REFERÊNCIAS  

 
ARAUJO, Janaina Rodrigues. Relações de gênero na educação infantil: 
Questionamentos acerca da reduzida presença de homens na docência. In: 



117 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

Discutindo relações de gênero na escola: reflexões e propostas para a ação docente. 
TEIXEIRA, Adla Betsaida Martins; DUMONT, Adilson (org.). Araraquara (SP): Junqueira 
& Marin, 2009.  
 
BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999. 
 
DIAS, Alfrancio Ferreira. Representações sociais de Gênero no trabalho docente: 
sentidos e significados atribuídos ao trabalho e a qualificação. Vitória da Conquista 
(BA): EDUESB, 2014.  

 
DRUMOND, Viviane. É de menina, ou de menino? Gênero e sexualidade na formação 
da professora de educação infantil. 2010. Disponível em: 
<http://docplayer.com.br/6696307-E-de-menina-ou-de--menino-genero-e-
sexualidade-na-formacao-da-professora-de-educacao-infantil.html> Acesso em: 16 
fev. 2018. 
 
ESPLENDOR, Elizabeth Vieira dos Santos; BRAGA, Eliane Rose Maria. Condutas 
pedagógicas sobreas questões de gênero na escola. Paraná, 2009. Disponível em:< 
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2274-8.pdf.> Acesso em: 
16 fev. 2018. 
 
GROSSI, Miriam Pillar. Identidade de gênero e sexualidade. Antropologia em 1ª mão, 
Florianópolis, UFSC/PPGAS, 1998. 
 
LEAL, Nathalia costa.ZOCCAL, Sirlei Ivo Leito; SABA, Marly; BARROS, Claúdia Renata dos 
Santos. A Questão de Gênero no Contexto Escolar. Revista LEOPOLDIANUM; ANO 43;  
2017 nº 121. 
 
LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-
estruturalista. Petrópolis: Vozes, 2010.  
 
LINS, Beatriz Accioly; MACHADO, Bernardo Fonseca; ESCOURA, Michele. Diferentes, 
não Desiguais.São Paulo: Revira Volta, 2016. 
 
SAYÃO. Deborah Thomé. A Construção de Identidades e papéis de Gênero na 
Infância: Articulando temas para pensar o trabalho pedagógico da Educação Física na 
Educação Infantil. 19/5/2006, Miolo. Disponível em: < 
https://www.revistas.ufg.br/fef/article/viewFile/43/39>. Acesso em : 25 de janeiro de 
2018. 
 
SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise. Educação e Realidade, Porto 
Alegre, v. 20, n. 2, p. 71-100, jul./dez. 1995. 
 
SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do 
currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 1999.  
 

https://www.revistas.ufg.br/fef/article/viewFile/43/39


118 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

VINHOLES, Aline. Gênero e identidade: reflexões sobre o contexto escolar. 2012. 
Disponível em: 
<http://www.portalanpedsul.com.br/admin/uploads/2012/Educacao_e_Infancia/Trab
alho/07_42_15_2216-6670-1-PB.pdf> Acesso em: 21 fev. 2018. 
 
 
  



119 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

 


