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APRESENTAÇÃO

Ciências Humanas em diálogo sobre diversidade

Dayse Marinho Martins

A obra “Ciências Humanas em diálogo sobre diversidade” busca 
dar visibilidade para o debate em torno das Ciências Humanas numa 
perspectiva interdisciplinar, evidenciando pesquisas que englobam a 
diversidade enquanto marca. As discussões destacam questões que 
desafiam os pesquisadores/as no cotidiano da pesquisa no sentido de 
ampliar as contribuições das Ciências Humanas na compreensão da 
sociedade em suas múltiplas faces.

Pretendeu-se chamar a atenção para o protagonismo das rela-
ções humanas na constituição da realidade, evidenciando acessibili-
dade a pesquisas e dados científicos como oportunidade rigorosa de 
ressignificação do conhecimento no combate a posturas retrógradas 
como o negacionismo. A coletânea engloba pesquisas que tratam de 
novas metodologias, políticas públicas, abordagens históricas e edu-
cacionais. Foram aceitos trabalhos que versam sobre Ciências Hu-
manas retratando experiências pedagógicas, relatos de caso, revisão 
bibliográficas, pesquisas documentais entre outros.

Caro(a) leitor(a), é com grande satisfação que apresentamos 
“Ciências Humanas em diálogo sobre diversidade”, com o objetivo de 
oferecer um espaço de discussão para questões pertinentes relacio-
nadas às pesquisas sobre a Ciências Humanas em seus múltiplos 
aspectos. Esperamos que este debate interdisciplinar contribua para 
consultas, discussões e o surgimento de outras publicações acerca 
desta temática tão importante para o panorama científico brasileiro.

Boa leitura a todos/as!!!
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CAPÍTULO 1

A RELAÇÃO DA FÉ E DA RELIGIOSIDADE COM A 
PANDEMIA DO COVID-19: CONCEITOS E REFLEXÕES

Paulo Roberto Ferreira de Moura
Universidade Estadual Vale do Acaraú – Sobral/CE

professorpaulobeto30@gmail.com

RESUMO
Tendo o referencial de fé e religiosidade como dimensões que nem 
sempre são assistidas e de conhecimento de um todo enquanto ciên-
cia e literatura, vimos que nesse período de pandemia a mesma se 
tornou presente, porém cheia de lacunas que nem sempre são res-
pondidas, e é nesse contexto que este trabalho vem com o objetivo 
de mostrar conceitos que são diversos e refletir a função que essas 
dimensões tem na vida de cada ser humano independente da religião 
ou crença, mas sabendo que as práticas de suas religiosidades pos-
suem elementos que influenciam a vida como um todo, em especial 
quando associamos por exemplo a cura do corpo e da alma a algo que 
transcende nossos olhos.
Palavras-chave: Fé; Religiosidade; Pandemia.

ABSTRACT
Having the reference of faith and religiosity as dimensions that are not 
always assisted and knowledge of a whole as science and literature, 
we saw that in this period of pandemic it became present, but full of 
gaps that are not always answered, and it is in this context that this 
work comes with the objective of showing concepts that are diverse 
and reflecting the function that these dimensions have in the life of 
each human being regardless of religion or belief, but knowing that 
the practices of their religiosities have elements that influence life as 
a whole, especially when we associate for example the healing of the 
body and soul with something that transcends our eyes.
Keywords: Faith; Religiosity; Pandemic

mailto:professorpaulobeto30%40gmail.com?subject=
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Introdução

Atualmente todo o mundo se prostrou diante da incógnita cha-
mada corona vírus, ou a covid-19; doença respiratória até então des-
conhecida e que em pouco tempo disseminou-se (mais precisamente 
diagnosticada no ano de 2019) por toda parte causando inúmeras per-
das de vidas e deixando sequelas até o momento incontáveis e pouco 
conhecidas para a ciência; e nesse contexto doentio viu-se a presença 
de elementos como a fé e a religiosidade como fatores de grande im-
portância para o enfrentamento da mesma.

Ao longo da história, os registros de “pestes”, guerras, pande-
mias e desastres sempre foram acompanhados pela religião, mas ne-
cessariamente pela igreja (em maior evidência a católica), e a pande-
mia do covid-19 não é diferente. O que pode ser visto é que o tempo 
fez com que as religiões se tornassem mais abertas a compreender 
como se faz\constrói a ciência, e nesse resumo, o momento atual le-
vou as pessoas a terem um “novo” encontro com sua fé e suas práti-
cas religiosas, afim de “viver” essa tribulação de modo mais cheio da 
presença do divino.

Nesse sentido, queremos ver, entender e reconhecer conceitos 
e coloca-los como atual, numa relação de pandemia com a fé e a reli-
giosidade, através de uma revisão bibliográfica (além da pouca produ-
ção científica vigente) que busque fundamentar um pouco aquilo que 
ainda é distante da literatura científica, pois acreditamos que se faz im-
portante buscar e dar respostas para qualquer que seja a comunidade. 
Lembrando que não estamos estudando ou pesquisando as religiões, 
mas refletindo como os pares envolvidos nelas se comportam diante 
daquilo que chamamos de tribulação e qual a referência das mesmas 
para passar por esses momentos.

1. Fé e Religiosidade

O estudo e compreensão acerca da relação existente entre a Fé 
e a Religiosidade e a ligação “divina” com curas, onde a ciência ainda 
não justifica, ou talvez não explique; ainda hoje são poucos conhecidos 
e não se encontram na literatura específica em abordagem. Em plena 
contemporaneidade e em uma realidade pandêmica pela qual estamos 
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passando (COVID-19) diversos testemunhos (a maioria orais), a espi-
ritualidade seja de qual religião for, voltou a ser e ter um espaço mais 
visível e prático, sendo que o isolamento das pessoas infectadas ou 
não, levaram o próprio ser humano a práticas religiosas com o intuito de 
afastar o vírus e até mesmo buscar a cura espiritual para essa enfermi-
dade que a própria ciência ainda não detém a cura verdadeira. 

Torna-se grandioso e válido, o entendimento que devemos ter 
sobre a dimensão espiritual que habita no outro e sua prática em sua 
religião\crença; para poder adentrar no que chamamos de Fé, e assim 
compreender como a religião e seu rito e\ou prática podem enquanto 
método de encontro com o divino e\ou sagrado podem amenizar ou 
curar o sofrimento humano.

Gomes, Farina e Forno (2014, p.108) traz um pensamento per-
tinente para essa discussão e diz que 

...a dimensão espiritual tem sido também levada em con-
ta, embora não se trate, necessariamente, de adesão a 
uma religião, pois a dimensão espiritual vai além de uma 
confissão religiosa, não dependendo de lugar, tempo ou 
códigos que a definam.

Nesse pensamento vemos a dimensão que existe para melhor 
se compreender ou tentar, como a relação psicológica e sobrenatural 
fazem parte do nosso cotidiano. Quase todas as pessoas acreditam 
em algo, põem verdade em seus ritos\rituais e creem que algo MAIOR 
e DIVINO está no controle de suas próprias vidas, até aqueles que 
dizem não ter crença em nada.

A pandemia que enfrentamos, trouxe as pessoas para mais 
perto de suas divindades através dos diversos métodos e meios de 
acesso como os círculos de oração, cultos e missas online, lives espi-
rituais entre muitos outros modelos, nos quais as pessoas se fizeram 
mais presente, justo em um momento em que a pandemia tomava pro-
porções desconhecidas e levava a necessidades que pareciam estar 
esquecidas e acabadas, tudo na tentativa de estreitar as relações com 
ser\seres de intimidade transcendentes.

O estudo realizado por Gomes, Farina e Forno tem pauta no en-
contro da psicologia com a espiritualidade, religiosidade e religião, onde diz 

Compreende-se que são experiências inseparáveis, 
uma vez que uma dimensão complementa a outra e to-
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das elas remetem a pessoa para a relação com o trans-
cendente na busca de significados da vida. Cada uma 
dessas dimensões revela sua peculiaridade tendo em 
vista a experiência de cada indivíduo. (2014, p.108)

As dimensões desse estudo serão pautadas na Fé e na Religio-
sidade, e não necessariamente na Religião; de forma que possamos 
entender como esses dois processos doutrinários, porém particular, tem 
acesso ao que chamamos de cura do corpo e da alma; sendo que aqui 
tentaremos abranger um pensamento mais diversos do que se acredita.

De ponto de partida, temos que perceber e “aceitar” que a es-
piritualidade, está e faz parte do processo chamado de fé e daquilo 
que chamamos de religiosidade. É importante discernir Religião de 
Religiosidade. Nas traduções mais claras e tradicionais sabemos que 
Religião significa ligar a alguma coisa, algum ser; enquanto a religio-
sidade se faz a partir de uma prática de cunho particular e pessoal e 
que não se pode ser encontrada em livros de “receita”

A religião por si, como instituição possui verdades\dogmas que 
são inquestionáveis diante de qualquer dúvida ou objeção; enquanto a 
religiosidade se transborda e vai além de métodos ou modelos, mes-
mo tendo uma relação forte com a religião praticada, como diz Gomes, 
Farina e Forno (2014, p. 110) “ A religiosidade é expressão ou prática 
do crente que pode estar relacionada com uma instituição religiosa”. 
Isso fundamenta a relação das duas, mas não determina a ação; por 
isso as expressões como RELIGIOSIDADE POPULAR é tão forte no 
Brasil, pois elas carregam uma “teologia” particular e variam de região 
para região, de povo para povo, mesmo todo um grupo fazendo parte 
da mesma religião.

Quando falamos de religiosidade, não temos como separar a di-
mensão da espiritualidade, que vai além do que possamos compreen-
der entre a relação de cura do corpo e da alma como conhecemos na 
linguagem falada. Gomes, Farina e Forno trazem o pensamento de 
que “Considera-se que é espiritualidade a dimensão mais abrangente, 
indo além da religiosidade e da religião. Tendo em conta os mecanis-
mos neurais, evidencia-se que não cabe ao indivíduo fazer escolha 
pela espiritualidade.” (2014, p. 111).

A religiosidade também se configura como manifestação de um 
povo, através de traços socais, históricos e culturais específicos de 
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cada grupo envolvido. É como se a religião padronizasse e a religiosi-
dade se diversificasse com mais abertura por meio de suas manifes-
tações. Chauí (1995) Apud Bernadi e Castilho (2016, p. 751) nos diz 
que “A religiosidade é a manifestação do sagrado que é a presença 
de uma potência sobrenatural em que se mostra o poder por meio de 
algum símbolo como uma força sobrenatural.”

Esses símbolos se fazem indispensáveis na prática da religiosi-
dade; eles constituem elementos que fazem a ligação entre o humano 
e o divino, e encontram uma atmosfera mágica da qual o ser humano 
sente ser tocado. Na pandemia do COVID-19 por exemplo, existem 
pessoas que a associam a castigos, relação de impurezas, em ordem 
de remissão dos pecados e tantos outros estigmas e justificativas; e 
isso ilustra como cada grupo, igreja e\ou comunidade reagem com as 
enfermidades, com as percas, com as catástrofes e demais abalos e 
situações que afetam o corpo e também alma (o espírito).

Nesse contexto a que chamamos de sagrado, não se separa da 
prática da religiosidade; pois ele se torna agente de força e verdade no 
momento de “tribulação”, como sintetiza Bernardi e Castilho 

O sagrado, como manifestação de força, de potência, 
está para ajudar a superar as dificuldades ou para quem 
tem medo, indicar o caminho que não se deve seguir. 
Tais manifestações religiosas podem se expressar nas 
relações individuais ou coletivas. (2016, p. 751).

O que se entende, é que em grupos ou não, a religiosidade se 
potencializa com uma finalidade única, que é a solução de um proble-
ma ou a demonstração de credo de algo ou alguém; e quando isso 
acontece, faz-se uma relação com o que chamamos de FÉ. O tama-
nho de nossa fé, é o que muitas vezes determina o “tamanho do mila-
gre”, a cura, a evolução, a vitória.

Em meio a situação pandêmica em que estamos vivendo e pas-
sando, a vida do “crente” ou do religioso faz toda diferença, lembrando 
que nem todo religioso está diretamente ligado a uma religião; diante 
dos seus envolvidos, a forma como se conduz, os elementos usados, 
os símbolos reverenciados e a própria cultura, induzem o ser huma-
no aos diversos comportamentos. Nesse contexto Barnardi e Castilho 
(2016, p. 752) dizem “O religioso é algo inerente ao ser humano como 
indivíduo, mas é um manifestação deste homem na relação com os 
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outros homens, portanto é uma manifestação cultural que se mostra 
na transcendência.”

Quando falamos ou tratamos sobre Fé, fica quase indissociável 
não ter em mente a existência e figura de Deus, ser este, pelo qual 
alimenta as civilizações/religiões acerca da história da humanidade. 
Quem tem fé, tem fé em alguém ou alguma coisa; e nessa pedagogia 
de transmissão muitas religiões recorrem a textos bíblicos para funda-
mentar a própria vida. E é nesse meio também que a religião se inter-
liga como instrumento de realização de coisas boas. Gomes, Farina e 
Forno (2014, p. 110) diz

...fica patente que a religião tanto pode favorecer o bem-
-estar e a saúde mental de um indivíduo ao garantir-lhe 
inserção em um grupo com o qual possa compartilhar 
valores e esperanças, como pode prejudica-las quando 
os dogmas ocupam-se de culpabilizá-lo e regulá-lo em 
suas alternativas de encontros com o transcendente.

Que fique evidente que aqui não estamos para focar numa crí-
tica a religião, religiosidade ou fé alheia, mas evidenciar que existem 
algumas lacunas nessas práticas que levam ao que os autores citaram 
acima. A pandemia em si, é um retrato não apenas de fortificação da 
fé, mas para alguns de culpabilidade pelo não segmento daquilo que 
está “decretado” em suas religiões.

É importante salientar que estamos numa tentativa de com-
preender a fé em significados mais do que individual, mas sim numa 
definição mais ampla e completa que seja equidada a todos, sem levar 
em considerações os inúmeras definições e conceitos construídos ao 
longo da história e das religiões, e muito menos dos estudos teologais. 
Leão (2021) nos dá talvez uma tradução do que é\seria a fé

Muitas vezes, a fé é vista como um conteúdo com o qual 
prestamos o assentimento. Nesse sentido, a fé não seria 
muito diferente de uma adesão a um partido político ou 
um grupo de filosofia. Mas ela é muito mais do que isso, 
embora esse assentimento esteja também compreendi-
do pela fé.

Os atos\ações relacionados a fé compõe-se muitas vezes de 
uma relação íntima com Deus, com o sobrenatural e com a capacidade 
que se pode ter de “dependência” naquilo que sempre pode ser visto 
como já descrito. A fé que depositamos de início numa religião ou cren-



19

ça, faz com que confiemos e passamos a ter a certeza de que “tudo vai 
dar certo, e que nada pode impedir”. E essa fé vai mais além do que 
realmente os olhos podem ver. Leão (2021) traz mais um conceito claro 
e simples de compreensão, talvez até numa linguagem mais mística

Ter fé é, então, muito mais do que acreditar que Deus 
existe ou que ele vai me dar as coisas...É verdadeira-
mente estar no mundo sem ser do mundo...É um salto 
em um clarão ainda meio escuro, como o sol que de ma-
nhã começa o dia sem se mostrar ainda em todo o seu 
esplendor.

Assim, é possível compreender que ao ligarmos a religiosidade 
com a fé, vemos que a FÉ possui um entendimento mais que com-
plexo, além de não ser conceitual do ponto de vista que se torna algo 
mágico, místico e transcendental com já visto, mas, já que se trata 
daquilo que não é concreto aos olhos humanos, não pode ser tocado 
e nem sempre “visto”, mas invisível e sensível.

1.1 A pandemia do COVID-19

Os últimos acontecimentos atribuídos a pandemia do COVID-19 
(corona vírus) desenvolveu inúmeras posturas na sociedade global. 
Costumes, posicionamentos e comportamentos foram e tiveram que 
ser modificados e/ou alterados para que a onda do vírus não se pro-
pagasse de forma tão absurda. Com a religião e a fé das pessoas não 
foi diferente, é tanto que fez com que novos hábitos fosse adquirido 
dentro das casas.

O discurso religioso e a prática da fé, se renderam no sentido 
bom da palavra, aos novos modelos criados pelas tecnologias como 
consequência do momento atual. As religiões possuem grande papel 
na história, e nesse estado em que nos encontramos não seria diferen-
te. Numa compreensão mais rápida LINO (2020, p. 101) diz que

Sabendo que as religiões desempenham um papel im-
portante para o desenvolvimento do humano, importa 
entender de que forma elas encararam a crise e que im-
pactos a mesma exerceu sobre as comunidades de fé, a 
praxis, o discurso e sobretudo qual foi o sentido atribuído 
ao acontecimento, de forma a enquadrar-se na narrativa 
religiosa e doutrinária de cada uma das correntes filosó-
ficas e religiosas.
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É dentro desse contexto que as pessoas se voltaram de certa 
forma para as práticas religiosas atendendo aos novos estilos e mo-
delos de contato com o sagrado. As diversas religiões se comportam 
de acordo com suas verdades, seus dogmas e suas convicções. LINO 
(2020) faz um apanhado em seu texto sobre como estas se compor-
taram e se comportam diante de situações e momentos como esse. 
Uma reflexão interessante é com os cristãos (católicos e evangélicos) 
reagiram; numa colaboração e entendimento de que o distanciamento 
social nesse instante se faz como um bem ao próximo e para o coleti-
vo; mesmo existindo algumas doutrinas e fanáticos religiosos que cus-
tam a compreender a realidade da situação. Assim, LINO nos pontua 
“As excepções desta atitude cooperativa está nos grupos fundamen-
talistas que atribuem a presente pandemia a um castigo divino e nos 
que pensam que os governos desejam limitar a liberdade religiosa dos 
cidadãos.” (2020, p. 102)

É evidente que se é necessário um alinhamento de pensamentos 
entre religião/religiosos e ciência, na qual sabemos que esse debate 
perdura ao longo do tempo, e sabido também que os comportamentos 
vão se moldando pela história. A gripe espanhola por exemplo, teve 
“reações” parecidas com o corona vírus de hoje; claro e evidente que 
em décadas que se passaram, a política, a sociedade e a ciência foram 
se modificando, se transformando e se adaptando as necessidades 
humanas.

Nesse momento tribuloso que todos enfrentam, as pessoas 
tendem a se comportarem mediante suas práticas e vivências que se 
consolidam pelas culturas, e pouco se modifica, se tira ou se absorve 
de outros modelos, principalmente quando tratamos da religião e da fé 
alheia. LINO cita a conclusão de um estudo de BORGES (2020) que 
ilustra esse pensamento

um estudo da Universidade de Viena investigou a re-
lação entre religiosidade e pandemia. As conclusões 
apontaram para a tendência verificada nas pessoas 
mais religiosas, no sentido de utilizarem estratégias mais 
ativas para procurar dominar a crise, enquanto as menos 
religiosas optam mais por reprimi-la ou mesmo negá-la. 
E são também as mais religiosas que procuram apoio 
social e lidam com a pandemia de forma mais determi-
nada, mais otimista e serena. (2021, p. 103)
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Claro que aqui não se está medindo o tamanho da fé do outro, 
mas tentando compreender como a pandemia afeta nosso emocional 
religioso e como nos comportamos; até porque como dito anterior-
mente, cada religião ou crença precede de conceitos instituídos a mui-
to tempo, e que estes por sua vez determinam nossas reações diante 
das dificuldades e tribulações, o que é justamente o que Bernardi e 
Castilho (2016, p.753) nos mostra

O ser humano tem uma grande capacidade de abstrair 
inúmeras respostas ao que o aflige. Desde os imemorá-
veis tempos bíblicos, a leitura dos fatos feita aos olhos 
da fé faz aparecer nas interpretações a presença do sa-
grado como acompanhante e solucionador das dificul-
dades e com a promessa de dias melhores, mesmo que 
sejam em tempos escatológicos.

O intrigante, e ao mesmo tempo encantador está na diversida-
de religiosa, como cada uma mostra sua fé e como buscam responder 
questões “universais”. Assim como alguns cristãos veem a pandemia 
do covid-19 como profecias que estão se cumprindo. O Kardecismo 
por exemplo enxerga um pouco diferente das religiões cristãs. LINO 
nos ajuda nessa compreensão

A religiosidade espírita não considera a atual situação 
como uma punição derivada dos comportamentos hu-
manos, antes a encarando como uma oportunidade para 
o desenvolvimento de possibilidades com vista a uma 
evolução do espírito, no sentido da plenitude existencial, 
já que no universo não surge coisa alguma que não te-
nha na sua origem uma razão de ser. (2020, p. 105)

É sabido que o vírus se propaga e se espalha mais rapidamen-
te entre pessoas juntas/aglomeradas, e é sabido também que missas, 
romarias, cultos, louvores e demais celebrações, mais que aglomerar 
faz-se necessário o contato por meio de abraços que tem como ob-
jetivo recepcionar, integrar e “juntar” os fiéis; e é justamente nessas 
“reuniões” que o risco da contaminação se encontra, claro que não as-
sociado a prática religiosa, mas diretamente ligada a infecção por meio 
do contato direto. Mesmo assim, a “igreja” (de diversas denominações) 
conseguiu de certa forma tomar “partido” de que cuidar do próximo 
além de ser pedagogia religiosa é também uma diretriz científica. 

Foi nesse contexto que um “novo modelo” (temporário talvez) 
de igreja se fortaleceu e se fez mais presente, pois os templos são as 
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próprias casas e as TV’s passaram a ser “altares, dando ainda mais 
espaço ao que poderíamos chamar de igreja doméstica, como os ca-
tólicos já tem conhecimento, e uma definição dada pelo Papa Paulo VI, 
onde a família se junta para rezar e permanecer unida. Pode parecer 
até temporário, mas esse é a forma como a religião esteve e está liga-
da aos seus fiéis sem se desligar por total.

Descobrimos uma nova forma de nos fazermos presen-
tes nas casas, nas famílias e na vida das pessoas. E 
as pessoas descobriram este novo modo de presença, 
de participação na vida da comunidade. Este caminho 
deve continuar a ser trilhado: quando lives, inclusive com 
transmissão de celebrações, terços, orações, etc. (COS-
TA,2020)

Essa nova forma de “evangelizar” não é uma exclusividade do 
catolicismo, mas de religiões cristãs, do espiritismo, religiões afro-
brasileiras e muitas outras. E o uso da tecnologia se faz presente e 
evidente nesse novo contexto social como diz Costa (2020) “Por isso, 
o uso das mídias sociais deverá continuar a ser um grande elemento 
da presença da Igreja, de evangelização, de missão, de oração com o 
povo, de promoção da caridade e solidariedade.”

No despertar pelas necessidades que a pandemia trouxe para to-
dos, a religião que tem como objetivo ligar-se a algo ou alguma coisa, e 
assim como a política, a educação, a economia e por aí se segue; ela não 
ficou de fora do despertar por uma mudança, não teológica ou dogmática, 
mas de postura diante de um problema de saúde pública a nível mundial, 
a qual ceifou\ceifa vidas, deixou\deixa sequelas e fragiliza pessoas. Costa 
(2020) nos traz reflexões para pandemia e pós pandemia válidas para o 
ser humano, e não apenas para a comunidade católica do Brasil

É possível que haja um despertar da busca religiosa. 
A pandemia pode assim, ser um elemento despertador 
da dimensão religiosa, da busca de Deus e precisamos 
estar atentos a isso...A igreja deve estar preparada 
para acolher as pessoas fragilizadas não como uma 
alfândega cheia de exigências e fardos pesados, mas 
como uma mãe misericordiosa conduzindo as pessoas 
ao encontro com a pessoa de Jesus Cristo e integrando-
-as na comunidade de fé. 

Não estamos aqui para simplesmente evidenciar o serviço pas-
toral das religiões durante a pandemia, mas sim para ver como elas 
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estão se comportando diante da real situação em que nos encontra-
mos, pois no momento não falamos de um assunto passado, tampou-
co de algo que aconteceu, mas de uma pandemia causada por um 
vírus que nesse exato momento, em que essa escrita acontece, ele 
está fazendo dezenas ou centenas de vítimas, seja pela infecção ou 
pela morte; e que a fé e a religião possuem fatores grandiosos na luta 
de enfrentamento contra tudo isso.

É coerente que a rotina mudou, e que tudo isso acarretou 
mudanças também nas práticas religiosas em todo o mundo bem 
como em seus espaços sagrados, como pode ser visto no estudo feito 
por Carletti e Nobre e que carece de uma leitura completa.

Desde que a COVID-19 foi amplamente compreendi-
da como uma pandemia, e sua escala global admitida, 
temos testemunhado uma ampla gama de mudanças 
nas práticas religiosas da rotina diária, desde o uso de 
máscaras de proteção devido à transmissão pelas vias 
respiratórias até o uso de álcool em gel durante uma ce-
rimônia, dando bênçãos ou confissões à distância, até 
mudanças significativas no rituais religiosos, peregrina-
ções e celebração de feriados. (2021, p. 303)

O que realmente podemos enxergar é que a relação da pan-
demia com a fé e a religiosidade do homem foi de certa forma “mo-
dificada” por fatores políticos, sociais e de saúde pública, porque não 
estamos nos referindo a uma transformação por completo, mas numa 
modificação de atitudes a partir de uma reflexão de um todo, onde 
cada um com sua crença tentou se integrar como protagonista.

Considerações Finais

Podemos evidenciar nessa breve leitura, onde buscou-se ver e 
rever conceitos construídos ao longo do tempo e que estão em cons-
tante “mudança” e transformação, que existe uma relação forte e vi-
sível daquilo que chamamos de fé e de religiosidade; sabendo que 
a relação dessas dimensões com a vida e seus acontecimentos tem 
justificativas e sentidos diversos.

Com o momento pandêmico em que nos encontramos não é 
diferente; as reações, os sentimentos e os comportamentos passaram 
por adaptações necessárias como forma de enfrentamento ao corona 
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vírus, e a crença do povo não passou despercebida por esse contexto. 
As celebrações, missas, cultos e reuniões antes cheias de fiéis tiveram 
que se enquadrar num modelo “remoto”, onde os mesmos passaram 
de espectadores para telespectadores.

Por fim, o que podemos perceber é que o divino\sagrado mes-
mo diante de um cenário devastador se fez e se faz necessário, pois 
o ser humano cresce de certa forma numa “dependência boa” daquilo 
que transcende os olhos, pois isso se justifica naquilo que se acredita, 
porque faz bem tanto para as tribulações da vida, como consolo daqui-
lo que não pode ser mudado.
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RESUMO
Estudo acerca da liberdade e suas variações de entendimento, con-
sequentemente, fazendo paralelo à ideia de prisão, ou não liberdade. 
Apresenta características do mundo contemporâneo sob o conceito de 
modernidade liquida apresentado pelo filósofo Zigmunt Bauman e de 
que forma essa liquidez favorece uma supressão intencional da liber-
dade por parte do individuo que visa alcançar segurança social
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ABSTRACT
Study about freedom and its variations of understanding, consequently, 
paralleling the idea of   prison, or not freedom. It presents characteristics 

mailto:daysemarinho%40yahoo.com.br%20?subject=
mailto:cartesiano15%40gmail.com?subject=


26

of the contemporary world under the concept of liquid modernity pre-
sented by the philosopher Zigmunt Bauman and how this liquidity fa-
vors an intentional suppression of freedom by the individual who aims 
to achieve social security
Keywords: liquid modernity. Freedom. social security

Introdução

É fato que um breve passeio pela história humana nos revelará 
que em diversas épocas, nas mais variadas sociedades, suprimir a 
liberdade de um individuo sempre foi uma ação comumente utilizada 
e, até mesmo, constituinte da própria cultura humana. Pessoas tinham 
sua liberdade retirada, ou diminuída, como forma de pagamento de 
dívidas ou como espólios de guerra, em se tratando de guerreiros cujo 
exércitos ou tribos haviam sido derrotados em campo de batalha. Ou 
ainda, de modo legal por descumprimento de alguma norma social 
estabelecida pelo estado de direito constituído.

A forma geral de uma aparelhagem para tornar os indi-
víduos dóceis e úteis, por meio de um trabalho preciso 
do seu corpo, criou a instituição-prisão, antes que a lei a 
definisse como a pena por excelência. No fim do século 
XVIII e princípio do XIX se dá a passagem a uma pena-
lidade de detenção, é verdade; e era coisa nova (FOU-
CAULT,2011. p.217).

De comum entre tantas formas de se ter a liberdade suprimida 
no decorrer da história, encontra-se o elemento a contra vontade do 
individuo que a perde. Porém, o passar do tempo acarreta transforma-
ções nas sociedade, nos modos como os indivíduos mantem uma re-
lação consigo mesmo e com os outros, ocasionando uma modificação 
na maneira como as pessoas estabelecem seus parâmetros de liber-
dade, sobretudo na contemporaneidade, onde tudo parece ocorrer de 
modo mais fluido e rápido, observação esta que levou o filosofo Zyg-
munt Bauman a cunhar o termo modernidade liquida para expressar 
como os tempos atuais perpassam de modo que dificilmente (sendo 
otimista) alguma coisa possa permanecer solido em nossas mãos, in-
clusive o próprio direito à liberdade, que, inversamente proporcional, 
supõe o direito da não liberdade.
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Associamos ‘leveza’ ou ‘ausência de peso’ à mobilida-
de e à inconstância: sabemos pela prática que quanto 
mais leves viajamos, com maior facilidade e rapidez nos 
movemos. Essas são razões para considerar ‘fluidez’ 
ou ‘liquidez’ como metáforas adequadas quando quere-
mos captar a natureza da presente fase, nova de muitas 
maneiras, na história da modernidade (BAUMAN, 2001, 
p.9).

Essa rapidez com que os indivíduos em particular, e a própria 
sociedade, se movimentam geram uma sensação de insegurança, vis-
to que não há mais uma base sólida na qual se possa aportar e em 
que se possa ancorar a uso de sua liberdade. Dessa forma, uma das 
maneiras de manter um certo nível de segurança é exercer a plena 
liberdade de usufruir o direito à não liberdade

A supressão voluntária da liberdade como mecanismo de segu-
rança

Ante a atual fase da modernidade, as formas estruturais das or-
ganizações sociais têm durabilidade reduzidas, deixando de ser refe-
rências para os membros da sociedade. O Estado que, originalmente, 
deveria reger a vida do cidadão, não é mais capaz de executar essa 
tarefa de modo eficaz. Como diz Bauman (2007, p. 30) “A sociedade 
não é mais protegida pelo Estado, ou pelo menos é pouco provável 
que confie na proteção oferecida por este. Ela agora está exposta à 
rapacidade de forças que não controla e não espera, nem pretende, 
recapturar e dominar”

Viver nessa sociedade, de mutações constantes e velozes, exi-
ge que seus cidadãos desenvolvam habilidades que lhes permitam 
transitar nessa liquidez. A maior dessas habilidades é a flexibilidade, 
ou quem sabe possa-se dizer, a fluidez do indivíduo, o que implica um 
certo abandono de si ou uma reconfiguração daquilo que o coloca e 
o mantem no seio da sociedade. Sendo que essa reconfiguração é 
reconfigurável a cada instante em que as transições ocorrem. 

Se esse Estado não pode garantir uma segurança de fato, cada 
indivíduo busca uma sensação de segurança que possa lhe fornecer o 
mínimo de tranquilidade para sua existência e convivência com seus pa-
res. Enquanto o medo da insegurança existencial leva o indivíduo a estar 
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atualizado com tudo de mais recente no mundo, a insegurança estrutural 
o leva a resolver por si só as questões não resolvidas pelo Estado

Protegendo-se por trás de muros, equipando os aces-
sos a moradias com câmeras de tv, contratando segu-
ranças armados, dirigindo carros blindados (como os 
notórios veículos utilitários esportivos), usando trajes 
à prova de balas ou aprendendo artes marciais (BAU-
MAN, 2007. P. 17)

Valendo ressaltar que tais mecanismos não estão ao acesso 
de toda a sociedade, mas apenas para uma determinada parcela pos-
suidora de recursos para os mesmos. E, se outros tempos, o indivíduo 
tinha sua liberdade suprimida por motivos que estavam fora de sua 
vontade, fosse como prisioneiro de guerra, por dívidas ou como puni-
ção legal por descumprir alguma lei do sistema judicial de sua época, 
na modernidade liquida percebe-se que o cidadão, possuidor dos de-
vidos recursos financeiros, se aprisiona voluntariamente em busca de 
sentir seguro. Abrem mão de serem livres, contentados e justificados 
pela livre escolha de não querer ser livre. Embora paradoxal, isso sig-
nifica que o fato do próprio cidadão se aprisionar em seus aparatos 
tecnológicos e muros altos, faz com que se sinta dono da sua escolha. 
Ele não está preso contra sua vontade, mas por sua decisão. Esse ar-
gumento dá uma ilusão de liberdade que, em certo nível, o conforma. 
Mas sobre esse aspecto podemos citar Boétie (2017)

Há uma só coisa que os homens, não sei por que moti-
vo, não têm força para desejar. É a liberdade, bem tão 
grande e tão agradável que, quando se perde, todos os 
males sobrevêm, e sem ela todos os bens, corrompidos 
pela servidão, perdem inteiramente o gosto e o sabor. 
Os homens só desdenham a liberdade, ao que parece, 
porque a teriam se a desejassem, como se se recusas-
sem a fazer essa bela aquisição somente porque ela é 
fácil demais.

Ao, livremente, abrir mão da sua liberdade o indivíduo, se fe-
chando por escolha própria, se compraz com a ideia de que a qual-
quer momento pode restitui-la, enquanto o fato não querer fazê-lo é 
o argumento que gera a pseudo sensação de ainda estar no controle 
total sobre tudo que o rodeia. 
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Considerações Finais

É fato que em todas as épocas e sociedades o ser humano 
sempre, de alguma forma, esteve sob o risco de algum perigo, fosse 
ele causado pelas intempéries da natureza, ou pelo temperamento dos 
homens. No entanto, a liberdade se mantinha como um bem usufruído, 
quando se tinha, ou almejado, quando por algum motivo o indivíduo 
era privado da mesma contra sua vontade.

Porém, a fase atual da modernidade opera sobre os cidadãos 
uma velocidade que torna as ações coletivas insuficientes para ga-
rantir sua segurança, delegando a cada pessoa um novo aspecto da 
liberdade: ser livre para abrir mão da liberdade

O nosso é um tempo de cadeados, de cercas de ara-
me farpado, ronda dos bairros e vigilantes; e também 
de jornalistas de tabloides “investigativos” que pescam 
conspirações para povoar de fantasmas o espaço pú-
blico funestamente vazio de atores, conspirações sufi-
cientemente ferozes para liberar boa parte dos medos e 
ódios reprimidos (BAUMAN, 2001. P.53)

A velocidade e a fluidez com que as coisas acontecem nessa 
modernidade liquida lança as pessoas num vácuo situacional, onde, 
não sabendo como agir e interagir com essa gama de transformações, 
cada um tem a possibilidade de delegar para si sua livre escolha de 
não ser livre, fechando-se dentro de si e de seus muros. 

No entanto, assim como as instituições sociais perdem solidez, 
as ações individuais seguem o mesmo rumo. Pois, apesar dessas ten-
tativas, a sensação de segurança alcançada agora dá lugar ao medo 
do instante seguinte, haja vista que esse medo se renova, gera a ne-
cessidade de se renovar a segurança, seja ela existencial ou estrutural. 
O medo em nossa época atual acovarda os indivíduos, que preferem 
privar-se da liberdade em busca de segurança, ou pelo menos da sen-
sação da mesma. A insegurança na modernidade liquida se tornou um 
ouroboro, a serpente que, alimentando-se de si mesma, se perpetua.
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RESUMO
Nota-se que os conceitos de alfabetização e letramento na fase do En-
sino Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, são comparados 
como expressão de sentido semelhante, ainda que seja importante 
caminharem juntos na educação escolar, estes tem direção de con-
ceitos específicos. Em base nos estudiosos, obtem de orientação que 
mesmo sendo de processos característicos, existe a necessidade das 
ações serem aplicadas em concordância. O objetivo do presente arti-
go é de apresentar uma pesquisa com pontualidade nas dificuldades e 
desenvolvimentos oferecidos na educação pública e privada do muní-
cipio, tendo como resultado em porcentagens de gráfico, expressando 
sobre opiniões e práticas vivenciadas por professoras no ciclo do pro-
cesso de alfabetização e letramento.
Palavras-Chave: Alfabetização. Letramento. Educação.

1 INTRODUÇÃO

Muito se discute sobre a importância do processo de alfabe-
tização e letramento no desenvolvimento da escolarização, tendo de 
conhecimento prévio “costumes” de algumas famílias, e profissionais 
da educação também, de que as crianças devem aprender a ler e es-
crever com uma faixa etária especifica.

Sabendo que através da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), documento norteador de importância primordial na educação 
para todo o Brasil, o documento propõe visibilidade para alfabetização 
no início do Ensino Fundamental. Porém no Ensino infantil podemos 
encontrar o uso da alfabetização por práticas docentes e desenvol-
turas das atividades exploradas dentro da sala de aula, assim sendo 

CAPÍTULO 3

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NAS ESCOLAS 
PÚBLICAS E PRIVADA DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA 
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representada por meio do campo de experiência denominado Escuta, 
fala, pensamento e imaginação.

 O trabalho parte do seguinte problema de pesquisa, as dificul-
dades e desenvolvimentos positivos encontrados na educação pública 
e privada do municipio, dentro do contexto do processo de alfabetiza-
ção e letramento na Educação Infantil e escolarização inicial do Ensino 
Fundamental.

Diante da realidade acima, pretende-se dedicar na alfabetiza-
ção e letramento, pois é visto uma necessidade, ainda, neste enqua-
dramento, a abordagem deste tema e como poder agir quando se de-
para com um exemplo no cotidiano da sociedade.

Sendo assim, objetiva-se: para alfabetizar um ser pensante é 
através de decodificações de símbolos; justificativas para uso com-
petente da leitura e escrita ser desenvolvida antes da aprendizagem 
da leitura e da escrita; proporção dos resultados da aprendizagem em 
relação a alfabetização; proporção dos resultados da aprendizagem 
em relação ao letramento.

Em síntese, explicita identificar como trabalhar o processo de 
alfabetizar e letrar com as crianças, seguindo as etapas oferecidas 
nas habilidades de leitura e escrita e a competência de compreensão 
de texto, superando as dificuldades encontradas mesmo após período 
atípico que passou durante esses dois anos - 2020 e 2021.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

 O processo de alfabetização se define através das habilidades 
do aprender a ler e escrever de uma maneira suscita, estabelecendo 
a comunicação por meio de códigos. Neste desenvolvimento do alfa-
betizar é onde os educadores se empregam com outra visão nos anos 
inicias escolares, objetivando por resultados de aprendizagem com nú-
meros, alfabeto, coordenação motora, formação de palavras e frases.

[a criança] começa diferenciando o sistema de represen-
tação escrita do sistema de representação do desenho. 
Tenta várias abordagens globais (hipótese pré-silábica), 
numa busca consistente da lógica do sistema, até des-
cobrir - o que implica uma mudança violenta de critérios 
- que a escrita não representa o objeto a que se refere 
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e sim o desenho sonoro do seu nome. Neste momento 
costuma aparecer uma hipótese conceitual que atribui a 
cada letra escrita uma sílaba oral. Esta hipótese (hipó-
tese silábica) gera inúmeros conflitos cognitivos, tanto 
com as informações 39 CONTEÚDO E DIDÁTICA DE 
ALFABETIZAÇÃO que recebe do mundo, como com as 
hipóteses de quantidade e variedade mínima de caracte-
res construída pela criança. (WEISZ, 1990, p. 73).

Para o tipo de procedimento de alfabetização são fornecidas 
etapas que o educando necessita passar, são apresentadas as letras, 
consistente em grafia, busca oralidade, as letras tem nomes e sons, 
espaços, página escrita. Posteriormente, mostra a fala de Ferreiro 
(1985), quando acentua que novas informações

vão desestabilizando a hipótese silábica até que a crian-
ça tem coragem suficiente para se comprometer em seu 
novo processo de construção. O período silábico-alfa-
bético marca a transição entre os esquemas prévios em 
vias de serem abandonados e os esquemas futuros em 
vias de serem construídos. Quando a criança descobre 
que a sílaba não pode ser considerada como unidade, 
mas que ela é, por sua vez, reanalisável em elementos 
menores, ingressa no último passo da compreensão do 
sistema socialmente estabelecido. E, a partir daí, des-
cobre novos problemas: pelo lado quantitativo, se não 
basta uma letra por sílaba, também não pode estabele-
cer nenhuma regularidade duplicando a quantidade de 
letras por sílaba (já que há sílabas que se escrevem com 
uma, duas, três ou mais letras); pelo lado qualitativo, en-
frentará os problemas ortográficos (a identidade de som 
não garante a identidade de letras, nem a identidade de 
letras a de som). (FERREIRO, 1985, p. 13-14).

 Em vista disso, o educando se adéqua das habilidades con-
quistadas do ler e escrever retratada pela Psicogênese da língua es-
crita, através dos atos linguísticos ocorre à aprendizagem semelhá-
vel para até de encontro com o sistema alfabético. O educando ao ir 
se apropriando das letras, não mais só como desenhos, rabiscos ou 
simbolização e fazendo a real compreensão do que está falando é a 
pronúncia da escrita, vão se transferindo do processo pré-silábico em 
partida do desenvolvimento alfabetizado. 
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2.2 COMO SE DÁ O LETRAMENTO

 Dentre algumas pesquisas e estudos feitos, é visto que letra-
mento se origina proveniente das expressões inglesa “literacy” e latim 
“littera”, cujos dão de significados a tradução da palavra letra, e acres-
centando o sufixo – mento.

A partir do momento em que uma criança nasce numa 
sociedade grafocêntrica, rodeada de material escrito e 
de pessoas que usam a leitura e a escrita, vão conhe-
cendo e reconhecendo desde cedo o sistema de escrita, 
diferenciando-o de outros sistemas gráficos (como dese-
nhos, por exemplo), quando ela chega à escola, cabe à 
educação formal orientar metodologicamente esses pro-
cessos, e a educação infantil é só o início dessa orien-
tação, pois, o letramento é um processo que se estende 
por todos os anos de escolaridade e mais que isso, por 
toda a vida. Na realidade, alfabetização e letramento são 
dois processos que caminham juntos, só que o letramen-
to, como já vimos, antecede a alfabetização, permeia 
todo o processo de alfabetização e continua a existir 
quando já estamos alfabetizados. (SOARES, 2010.)

Como também para Kleiman (2005, p. 67) em sua fala

O letramento é complexo, envolvendo muito mais do 
que uma habilidade (ou conjunto de habilidades) ou uma 
competência do sujeito que lê. Envolve múltiplas capa-
cidades e conhecimentos, muitos dos quais não têm 
necessariamente relação com a leitura escolar, e sim 
com a leitura de mundo, visto que, o letramento inicia-
-se muito antes da alfabetização, ou seja, quando uma 
pessoa começa a interagir socialmente com práticas de 
letramento no seu mundo social.

É de conhecimento diversificado, porém de conceitos compatí-
veis, que o letramento vem de modo geral adquirido da compreensão 
social e educacional. Onde engloba os dois conhecimentos, no decor-
rer de não ser feita somente a compreensão da escrita e sim, também, 
de informações que são apresentadas na sociedade, como placas, 
revistas, teatros, livros. Entre outras informações que são constante-
mente expostas na vida do ser humano.

a criança que ainda não se alfabetizou, mas já folheia 
livros, fingindo lê-los, brinca de escrever, ouve histórias 
que lhe são lidas, está rodeada de material escrito e per-
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cebe seu uso e função, essa criança é ainda analfabeta, 
porque não aprendeu a ler e a escrever, mas já penetrou 
no mundo do letramento, já é, de certa forma, letrada 
(KLEIMAN, 2005, p. 76).

 O ser que ainda não decifra os códigos (letras, números) ela 
não deixa de estar inserida no mundo englobado de exposições infor-
mativas. Sendo o educando entreposto em um hemisfério de cons-
tante comunicação. Tendo em vista de que o processo dado como 
letramento está disposto antes mesmo do de alfabetizar. 

2.3 ESTRATEGIAS PARA ALFABETIZAR LETRANDO

 Em todo o campo de educação escolar os educadores encon-
tram algumas dificuldades em relação ao desenvolvimento de aprendi-
zagem de conteúdo, surgindo inquietações de como poderá fazer um 
ensino aprendizagem de “sucesso”. Em contrapartida são através de 
práticas pedagógicas que direcionam resultados para questões. 

dissociar alfabetização de letramento é um equívoco 
porque, no quadro das atuais concepções psicológi-
cas linguísticas e psicolinguísticas de leitura e escrita, 
a entrada da criança (e também do adulto analfabeto) no 
mundo da escrita se dá simultaneamente por esses dois 
processos: pela aquisição do sistema convencional de 
escrita- a alfabetização, e pelo desenvolvimento de ha-
bilidades de uso desse sistema em atividades de leitura 
e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua es-
crita- o letramento. Não são processos independentes, 
mas interdependentes, e indissociáveis: a alfabetização 
se desenvolve no contexto de e por meio de práticas so-
ciais de leituras e de escrita, isto é, através de atividades 
de letramento, e este, por sua vez, só pode desenvol-
ver-se no contexto da e por meio da aprendizagem das 
relações fonema/grafema, isto é, em dependência da 
alfabetização (SOARES, 2003).

Alfabetizar e letrar, dois conceitos muito discutido dentro do meio 
educacional escolar, passando por distorções de compreensão, como já 
falado são de especificidades únicas e ainda são aproveitados quando se 
trabalham de maneira conjunta. Segundo Magda Soares (2003, P. 10-11)

até os anos 40 do século passado, os questionários do 
censo indagavam, simplesmente, se a pessoa sabia ler 
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e escrever, servindo como comprovação da resposta 
afirmativa ou negativa, a capacidade de assinatura do 
próprio nome. A partir dos anos 50 e até o censo (2000), 
os questionários passaram a indagar se a pessoa era 
capaz de „ler e escrever um bilhete simples ‟, o que já 
evidencia uma ampliação do conceito de alfabetização. 
Já não se considera alfabetizado aquele que apenas de-
clara saber ler e escrever, genericamente, mas aquele 
que sabe usar a leitura e a escrita para exercer uma prá-
tica social em que a escrita é necessária.

 Ainda de exemplificação de comparação e concordância, mes-
mo que opostos. De acordo com Soares (2004) embora correndo o 
risco de uma excessiva simplificação, pode-se dizer que a inserção no 
mundo da escrita se dá por meio da aquisição de uma tecnologia – a 
alfabetização, e por meio do desenvolvimento de competências (habi-
lidades, conhecimentos e atitudes) de uso efetivo dessa tecnologia em 
práticas sociais que envolvam a língua escrita – letramento.

Então para Escolarização Infantil e Ensino Fundamental, anos 
inicias que fundamentam o processo de alfabetização, são apontados 
sensação de aflição por meio dos educadores quando não se obtém o 
resultado esperado em cada fase do sistema alfabético. 

habilidades e conhecimentos de escrita, tal como ocorre 
com as habilidade e conhecimentos de leitura, devem 
ser utilizadas diferencialmente para produzir uma gran-
de diversidade de materiais escritos: desde simples as-
sinatura do próprio nome ou elaboração de uma lista de 
compras até a produção de um ensaio ou de uma tese 
de doutorado (SOARES, 2010, p. 32)

 Nesse sentindo é ainda perceptível o quanto o ensino aprendi-
zagem não reflete resultados mais positivos na sociedade, onde se é 
considerável ainda falta de comprometimento de compreensão maior 
quando se diz em relação ao alfabetizar e letrar, já encontrado dificul-
dades de questões simples no processo do ensino de escolarização 
maior. O procedimento deve seguir etapas e procurando encontrar 
onde possível dificuldade e usar de métodos para melhor desenvolvi-
mento na educação.
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3 METODOLOGIA

Do ponto de vista da natureza das pesquisas, esta é uma pes-
quisa básica sem aplicação prática prevista. Envolve verdades e inte-
resses universais.

No tocante da forma de abordagem do problema a pesquisa en-
quadra-se como quantitativa, pois pode ser quantificável onde traduz 
em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. 
Requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas (porcentagem, 
média, moda, mediana, desvio padrão, coeficiente de correlação, aná-
lise de regressão). Apresenta-se de seus objetivos que a pesquisa é 
descritiva, visa descrever as características de determinada popula-
ção ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis. 
Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questio-
nário e observação sistemática.

Nesse sentindo dos procedimentos técnicos, a pesquisa é bi-
bliográfica onde se elabora a partir de material já publicado, constituí-
do principalmente de livros, artigos de periódicos e, atualmente, mate-
rial disponibilizado na internet.

4 ANÁLISE DOS DADOS

Os sujeitos envolvidos na pesquisa foram dez professores, sen-
do 5 solteiros e 4 casados e 1 em relacionamento estável, estando na 
faixa etária de 28 a mais de 46 anos, dando maturidade aos momentos 
educacionais vivenciados. O exercício de docência das professoras é 
bastante variado, pois exercem à docência, entre 08 e 26 anos. 

Para fundamentar nossa pesquisa, fizemos alguns questiona-
mentos, iniciando sobre como a alfabetização é designada como o 
processo do indivíduo de aprender a ler e escrever. Em decorrente 
dessa afirmativa, indagou-se sobre se os participantes acreditam que 
para alfabetizar um ser pensante é através de decodificações de sím-
bolos. Assim, as respostas estão dispostas no gráfico a seguir:
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Gráfi co 1 – Alfabetização através de decodifi cação de símbolos.

Fonte: Dados da pesquisa (2021)

As justifi cativas para essa resposta estão dispostas no quadro 
abaixo:

Quadro 1 – Justifi cativas para a alfabetização através de 
decodifi cação de símbolos.

Partici-
pante Justifi cativas

P1
“Alfabetizar não é apenas ensinar a ler e a escrever, mas sim formar um 
ser pensante, crítico. Assim alfabetizar letrando na minha opinião é o cer-
to”.

P3 “Porém vai muito além como por exemplo conhecer diferentes tipos de 
textos, entender as funções comunicativas, entre outros”

P4 “A decodifi cação é essencial onde desempenha um papel fundamental 
para a construção do todo”

P6 “desde que a criança entenda o que leu”

P7 “Não apenas isso. A leitura e escrita se dá quando o indivíduo compreen-
de a relação de grafemas e fonemas”

P8
“Mas não somente decodifi cação de símbolos. Alem de decodifi car e co-
difi car símbolos, o processo de alfabetização deve estar vinculado às ha-
bilidades e o conhecimento de mundo do aluno, fazendo uma relação do 
que ainda precisa-se aprender”

P10

“Como sabemos, o letramento designa a capacidade e competência que 
o sujeito adquire à partir de uma função social da leitura e escrita. No 
contexto mais amplo, além da aprendizagem das letras e símbolos. Ao 
meu ver o letramento tem junção com a alfabetização. Ambas intercalam 
procedimentos necessários para o desenvolvimento da leitura e escrita 
das crianças. O processo de alfabetização é minucioso, onde podemos 
detectar o linguajar da criança já é o inicio do processo alfabético. Contu-
do, devemos ampliar nossa visão como educadora, para que possamos 
enxergar com mais valia os passos da aprendizagem de nossas crianças”

Fonte: Dados da pesquisa (2021)
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Ferreiro e Teberosky (1984, p. 271) tomam os dados produzidos 
por sua pesquisa como evidências de que a “escrita não é uma simples 
transcrição da língua oral” e também como suporte à proposição de 
Frank Smith, para quem “a escrita é uma forma alternativa ou paralela 
de linguagem relacionada à fala e a leitura, tanto como a recepção da 
fala, envolve uma ‘decodificação significativa’ direta, ou compreensão” 
(SMITH, 1975, apud FERREIRO; TEBEROSKY, 1984, p. 272).

Sabemos, de conhecimento, que o letramento desenvolve o 
uso competente da leitura e da escrita nas práticas sociais. Assim, in-
dagamos sobre se essa habilidade pode ser desenvolvida antes mes-
mo de aprender a ler e/ou escrever, onde 100% dos participantes res-
ponderam que Sim”, tendo como justificativas as respostas dispostas 
no quadro abaixo:

Quadro 2 – Justificativas para uso competente da leitura e escrita 
ser desenvolvida antes da aprendizagem da leitura e da escrita.

Participante Justificativas

P1 “O letramento tráz consigo uma visão mais crítica do mundo”.

P3 “pois letramento refere-se a interpretação e uso da língua nas prá-
ticas sociais”

P8 “Basta estar inserido (a) em um ambiente motivador e letrado. A 
motivação do ambiente pode estimular ao letramento”

Fonte: Dados da pesquisa (2021)

Ferreiro e Teberosky (1984), ao pesquisarem a psicogênese 
da língua escrita, revelam a maneira pela qual a criança e o adulto 
constroem seu sistema interpretativo para compreender esse objeto 
social complexo que é a escrita. Mesmo quando ainda não escrevem 
ou leem da forma convencionalmente aceita como correta, já estão 
percorrendo um processo que os coloca mais próximos ou mais dis-
tantes da formalização da leitura e da escrita (LIRA, 2006).

Segundo Magda Soares (2007, p.5), “no Brasil, os conceitos 
de alfabetização e letramento se mesclam, se superpõem e frequen-
temente se confundem”. Para a autora, no Brasil ainda não sabem 
diferenciar o conceito da prática com o indivíduo, entre o processo de 
alfabetização e letramento. Com essa declaração 89% dos participan-
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tes diz que “é um processo de desenvolvimento em conjunto”, enquan-
to 11% justifica sua resposta como P1 afirma que “são dois processos, 
porém devem ser trabalhados juntos, sempre respeitando o conheci-
mento de mundo de cada educando” e P4 “um complementa o outro”.

Hoje, os grandes objetivos da Educação são: ensinar a apren-
der, ensinar a fazer, ensinar a ser, ensinar a conviver em paz, desen-
volver a inteligência e ensinar a transformar informações em conheci-
mento. Para atingir esses objetivos, o trabalho de alfabetização precisa 
desenvolver o letramento. O letramento é entendido como produto da 
participação em práticas sociais que usam a escrita como sistema 
simbólico e tecnologia (FERNANDES, 2010).

Assim, indagou-se se em sua instituição de ensino o processo 
de alfabetização e letramento estão sendo desenvolvidos em tempo 
constante, onde 100% responderam que “Sim”, e P4 justificou dizendo 
“desde o berçário. Pois a alfabetização é um processo contínuo, ou 
seja, a vida toda”.

Tem-se tentado, ultimamente, atribuir um significado de-
masiado abrangente á alfabetização, considerando-a um 
processo permanente, que se estenderia por toda vida, 
que não se esgotaria na aprendizagem da leitura e da 
escrita. É verdade que, de certa forma, a aprendizagem 
da língua materna, quer escrita, quer oral, é um processo 
permanente, nunca interrompido (SOARES, 2012, p. 15).

A pesquisa segue questionando sobre se em seu município de 
ensino, os resultados da aprendizagem em relação a alfabetização 
estão em que proporção, onde as respostas obtidas estão dispostas 
no gráfico abaixo:
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Gráfi co 2 – Proporção dos resultados da aprendizagem 
em relação a alfabetização.em relação a alfabetização.

Fonte: Dados da pesquisa (2021)

As justifi cativas para essa resposta estão dispostas no quadro 
abaixo:

Quadro 3 – Justifi cativas para proporção dos resultados da 
aprendizagem em relação a alfabetização.

Participante Justifi cativas

P4
“Estão cada vez mais escaso, há uma falta de compromisso mui-
tas vezes por parte da família e outros por parte de alguns profi s-
sionais ao qual não ensinam com dedicação.”

P6 “devido a pandemia, as crianças, regrediram muito”

P7 “Não sei opinar em um sentido geral. Porém, há muito caminho a 
percorrer para se chegar a um nível mediano”

Fonte: Dados da pesquisa (2021)

A criança deve ver a escrita como momento natural de seu de-
senvolvimento e não como treinamento imposto de fora para dentro: 
“o que se deve fazer é ensinar às crianças a linguagem escrita, e não 
apenas a escrita das letras” afi rma Vygotsky (2007, p. 56). Para fi nali-
zar, perguntou-se sobre a proporção dos resultados da aprendizagem 
em relação ao letramento no município, onde as respostas obtidas es-
tão dispostas no gráfi co abaixo:
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Gráfi co 3 – Proporção dos resultados da aprendizagem 
em relação ao letramento.

Fonte: Dados da pesquisa (2021)

As justifi cativas para essa resposta estão dispostas no quadro 
abaixo:

Quadro 4 – Justifi cativas para proporção dos resultados da 
aprendizagem em relação ao letramento.

Participante Justifi cativas

P4 “A maioria das crianças estão pobre de visão de mundo”

P6 “não faço parte da rede de ensino público”

P7 “Repito a mesma declaração da questão anterior”

Fonte: Dados da pesquisa (2021)

Letrar é mais que alfabetizar, é ensinar a ler e a escrever den-
tro de um contexto onde a leitura e a escrita tenham sentido e façam 
parte da vida do aluno. Segundo o dicionário Aurélio, letrado é aquele 
“versado em letras, erudito”, enquanto que iletrado é “aquele que não 
tem conhecimentos literários” e também o “analfabeto ou quase anal-
fabeto” (SOARES, 2004a, p.16).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A temática do processo de alfabetização e letramento foi reali-
zada por meio de curiosidades de como introduzir códigos e símbolos, 
onde se é possível o educando passar por etapas sem perder o empe-
nho de aprendizagem proativa.
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 Por propósito do trabalho, é notável ter almejado os objetivos 
apontados, visto que foi adquirido mais conhecimento para relevância 
e os benefícios da alfabetização e letramento na Educação Infantil e 
anos iniciais do Ensino Fundamental. O que diz respeito às contempla-
ções ao processo de desenvolvimento da alfabetização e letramento 
é esclarecido o quanto é importante se ter o zelo e cuidado em ser 
apresentado em etapas. Através de acompanhamentos de educado-
res escolar e social.

 Todavia, apesar de ser considerado um trabalho de significân-
cia para o pesquisador, teve de encontro desafios, dentre eles: a falta 
de empatia e acolhimento para com o próximo, cujo futuramente pode 
ser um colega profissional. Onde foi recusada a colaboração para o 
roteiro de entrevista. Dentre outras partes, obteve acolhimentos de 
grande importância e cuidado para ter resultados significantes no total 
do trabalho.

 Por meio deste artigo, foram obtidos resultados positivos de 
encontro com os pensamentos conjuntos, resultados de um agrupa-
mento pela educação do município. Pois foi analisado em escolas dis-
tintas, de ensino público e privada, e ainda assim, educadoras foram 
mesclas em opiniões e pensamentos para o processo, que é trabalho 
em etapas de níveis de ensino diferentes.

 Portanto, expresso a minha gratidão a coparticipação dos pro-
fissionais que se disponibilizaram a colaboração e contribuição para 
um resultado de trabalho, como também das citações dos autores, que 
influenciaram muito em um exercício de comprometimento. Em suma, 
recomendo para entendimento da temática todos os profissionais da 
educação, de todos os níveis de ensino. Dado que, as dificuldades 
tanto com leituras como escritas e compreensão de texto são aborda-
das não só nos níveis de escolaridades em que são expressas para o 
processo de alfabetização, mas também em níveis maiores.
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RESUMO
Considerações sobre as possibilidades de transposição para o texto 
cinematográfico do modelo semiótico-textual de cooperação interpre-
tativa entre autor e leitor proposto na obra Lector in Fabula (1979), do 
escritor, intelectual e semiólogo italiano Umberto Eco. Será feita alu-
são ao papel do leitor-modelo no processo de atualização dos sentidos 
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do texto, bem como às diferenças e aproximações do modelo umber-
tiano e a análise textual fílmica proposta por Jacques Aumont na obra 
A Estética do Filme (1994).
Palavras-chave: Texto, Leitor/espectador-modelo, Cinema.

1. Introdução

Por muito tempo, o leitor de uma obra ou o espectador de um 
filme foram considerados elementos passivos, destinados a apreender 
as intenções do autor/realizador, único capaz de assimilar o real sig-
nificado da obra, em razão de sua relação íntima relação com o texto. 
A partir da década de 1960, os estudos da semiótica e da Estética da 
Recepção passaram a destacar a importância do leitor no processo de 
atualização do texto e em suas múltiplas interpretações.

Para Umberto Eco, a exigência fundamental para realização 
da cooperação autor-leitor de um texto é a competência enciclopédi-
ca, que busca no contexto linguístico e intertextual informações que a 
análise gramatical não fornece. Tal processo interpretativo depende 
de seleções contextuais e de circunstância para que a enunciação 
textual seja compreendida como eixo temporal-espacial da narrativa.

Por sua vez, Jacques Aumont também compreende o conceito 
de texto relacionado à tessitura da história narrada em termos discursi-
vos, podendo inclusive abranger o suporte imagético. Difere, no entan-
to, da concepção umbertiana, ao discutir as dificuldades da aplicação 
do modelo autor-leitor no meio cinematográfico. Aumont considera que 
tal transposição simplifica a linguagem do cinema, ao descaracterizar 
suas variações de temporalidade e narração.

A proposta deste artigo é discutir as possibilidades de trans-
posição para o cinema.do modelo semiótico-textual de cooperação 
interpretativa entre autor e leitor, desenvolvido por Umberto Eco, na 
obra Lector in Fabula. Para tanto, será efetuado o contraponto entre os 
princípios discutidos pelo semiólogo italiano e aqueles apresentados 
pelo teórico francês Jacques Aumont, na obra A Estética do Filme.

Desse modo, pretende-se com a discussão proposta efetuar con-
siderações sobre a natureza do texto (escrito e cinematográfico), as possi-
bilidades de atualização e as diferenças entre os suportes que interferem 
no processo de transposição do modelo autor-leitor proposto por Eco. A 
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partir de tal discussão, será possível esboçar uma possível aproximação 
entre as estruturas narrativas do cinema e a literatura, compreendidos 
como áreas relacionais, capazes de produzir múltiplas reflexões teóricas. 

2. Umberto Eco e o leitor-modelo

Na obra Lector in Fabula (1979), Umberto Eco busca estabe-
lecer como ocorre a interpretação de qualquer texto (escrito ou não) 
através do estudo dos processos de cooperação interpretativa. Para 
tanto, Eco (2002, p.10) estabelece a diferença entre contexto e co-
-texto1 para afirmar que no processo de semiose imilitada2 “o semema 
deve aparecer como um texto virtual e um texto não é senão a expan-
são de um semema”.

O semiólogo italiano aprofunda a discussão já iniciada em Obra 
Aberta (1962) acerca do papel do destinatário na atualização e inter-
pretação de textos3. Eco afirma que todo texto demanda a participa-
ção do destinatário (operatore) para ser atualizado quanto à “relação 
expressão-código” que o fundamenta e, sobretudo, para preencher os 
“vazios” ou “espaços em branco” que possui.
1  Cf. ECO (2002, p. 4), o contexto “pode ser definido como a possibilidade abstrata, 
registrada pelo código, de um determinado termo aparecer em conexão com outros 
termos pertencentes ao mesmo sistema semiótico”, enquanto o co-texto ocorre 
“quando o termo concretamente co-ocorre com outros termos (isto é, quando a 
seleção contextual se atualiza”. 
2  Cf. dos Santos (2007, p. 106), “de acordo com Eco, a ‘abertura’ do signo na semiose 
ilimitada depende de futura determinação, uma vez que, para Peirce, a marcha do 
signo, por meio de uma série ilimitada de representações, deve ser concebida como 
tendo um objeto absoluto como seu limite”. 
3  No prefácio de Lector in Fabula, Eco reconhece a influência que encontro 
com o Formalismo e a Linguística Textual teve no desenvolvimento de sua teoria 
semiótica do texto: “Per quanto maneggiassi concetti semantici e informazionali, 
uniti a procedimeni fenomenologici, per quanto mi trovassi stimolato dalla teoria 
dall’interpretazione che mi perveniva dall’Estetica di Luigi Pareyson, non avevo 
strumenti sufficienti per analizzare teoricamente uma strategia testuale. Li scoprii 
immediatamente dopo, e forono i portati del formalismo russo, la linguística 
strutturale, le proposte semiotiche di Jakobson, Barthes e altri – e di queste 
scoperte le edizioni successive di Opera aperta recano tracce. (ECO, 1983, p. 5) 
(Tradução: Conquanto manejasse conceitos semânticos e informacionais unidos 
a procedimentos fenomenológicos; conquanto me sentisse estimulado pela teoria 
da interpretação que me vinha da Estetica, de Luigi Pareyson, não dispunha de 
instrumentos suficientes para analisar teoricamente uma estratégia textual. Logo 
após os descobri, e foram eles: os produtos do formalismo russo, a linguística 
estrutural, as propostas semióticas de Jakobson e de outros – e as edições 
sucessivas de Obra Aberta contém vestígios dessas descobertas).(ECO, 2002, X)
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No primeiro caso, trata-se de uma referência à caracterização 
da língua como um sistema complexo dotado, conforme Eco (2002, 
p. 35) de “uma série de regras sintáticas preexistentes”. Tais regras 
exigem do leitor uma competência gramatical para decodificação da 
mensagem, caso contrário, o enunciado seria apenas puro flatus vocis 

(palavras esvaziadas de significado).
No entanto, para construção do sentido interpretativo da men-

sagem não basta apenas recorrer à competência linguística, pois o 
texto, em razão de sua complexidade, permite infinidade na interpre-
tação e implicitação (entailment), tendo em vista ser entremeado pelo 
não-dito (non-detto). Nesse sentido, para Eco, o não dito representa o 
que deve ser atualizado:

“Não-dito” significa não manifestado em superfície, a ní-
vel de expressão: mas é justamente este não-dito que 
tem de ser atualizado a nível de atualização do conteú-
do. E para este propósito um texto, de uma forma ainda 
mais decisiva do que qualquer outra mensagem, requer 
movimentos cooperativos, conscientes e ativos da parte 
do leitor. (ECO, 2002, p. 36)4 

Quando Eco fala nos “espaços em branco” que o texto possui, os 
quais podem ser compreendidos como “interstícios” a serem preenchidos 
pelo leitor5, se refere não a uma característica natural do texto, e sim, a 
uma estratégia adotada pelo autor, que prevê tais espaços, a partir dos 
quais o leitor exercerá a função de co-participante do texto. Eco com-
preende o texto como um “mecanismo preguiçoso” (meccanismo pigro) 
que requer atualização e cooperação do leitor para que funcione. Assim:

Para explicar o processo de cooperação interpretativa 
postulada por Eco, o filósofo italiano cria as figuras de 
autor-modelo e do leitor-modelo, que seriam estratégias 
interpretativas que surgem como polaridades internas à 
obra: uma interpretação bem-sucedida se dá “entre duas 
estratégias discursivas e não entre dois sujeitos indivi-
duais” (LOPES, 2010, p.10)

4  No original: “Non-detto” significa non manifestato in superfície, a livelo de 
espressione: ma è apunto queto non-detto che deve venir attualizato a livello di 
attualizzazione del contenuto. E a questo proposito un texto, più decisivamente che 
ogni altro messaggio, richiede movimenti cooperativi attivi e conscienti da parte del 
lettore. (ECO, 1983, p.51)
5  No original, Eco define o sentido de autor e leitor do texto: “parleremo d’ora in 
poi, anziché di destinatario, di ‘lettore’ – così come useremo indifferentemente 
Emittente e Autore per definire il produttore del texto” (ECO, 1983, p.50). 
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O leitor-modelo idealizado por Umberto Eco é capaz de exe-
cutar uma série de movimentos cooperativos. Atua como operador, 
desencadeando o processo de atualização do texto. No entanto, tal 
processo depende de um conjunto de procedimentos implícitos ao lei-
tor, já previstos pelo autor-modelo, relacionados ao que Eco define 
globalmente como “competência enciclopédica”.

Segundo Eco (2002, p. 60), a competência enciclopédica pode 
ser compreendida como um “sistema de códigos e subcódigos forne-
cidos pela língua em que o texto foi escrito”6. Desse modo, as ence-
nações que permitem ao leitor efetuar seleções circunstanciais sobre 
os possíveis significados dos sememas em diferentes contextos são 
possíveis somente em razão da intertextualidade gerada pelo conhe-
cimento enciclopédico. Assim, para Eco:

Como veremos, as próprias “encenações” hipercodifi-
cadas constituem o resultado de circulação intertextual 
precedente. A sociedade só logra registrar uma informa-
ção enciclopédica na medida em que ela tiver sido forne-
cida por textos precedentes. Enciclopédia ou thesaurus 
são o destilado (sob forma de macroproposições) de ou-
tros textos. (ECO, 2002, p. 11)7

Desse modo, o texto é compreendido como um produto cuja 
interpretação (ou pelo menos a predisposição a esta) faz parte de sua 
estrutura gerativa. Segundo Eco (2002, p. 45), o conceito de leitor-mo-
delo perfaz “um conjunto de condições de êxito, textualmente estabe-
lecidas, que devem ser satisfeitas para que um texto seja plenamente 
atualizado no seu conteúdo potencial”8

Partindo desse pressuposto, é possível sustentar que a análise 
cinematográfica sobre a estrutura narrativa do filme pode ser deco-
dificada de modo análogo à narrativa do texto escrito. O conceito de 
texto, conforme Barthes apud Santaella (1992, p. 395), remete-se a 

6  No original: sistema di codici i sottocodici provvisti dalla lingua in cui il testo è 
escritto. (ECO, 1983, p. 77)
7  No original: Come vedremo le stesse “sceneggiature” iperdicodificare son oil 
risultato di circolazione intertestuale precedente. La società riesce a registrar una 
informazione enciclopedica solo in quanto essa è stata fornita da testi precedenti. 
Enciclopedia ou thesaurus sono il distillato (sotto forma di macroproposiozioni) di altri 
testi. (ECO, 1983, p. 24)
8  No original: Il Lettore Modello è un insieme di condizioni di felicità, testualmente 
stabilite, che devono essere soddisfatte perché um texto sai pienamente attualizato 
nel suo contenuto potenziale. (ECO, 1983, p.62) 
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um “todo de sentido, dotado de coesão e coerência, sendo que esta se 
refere às noções de interdependência e interconexão dos elementos, 
enquanto aquela permite que o texto faça sentido para um intérprete”.

O próprio Umberto Eco na Introdução de Lector in Fabula cor-
robora com a tese da aplicação do conceito de texto, do ponto de vista 
semiótico, não apenas para os textos literários ou verbais:

Mas o conceito semiótico de texto é mais amplo do que 
aquele meramente linguístico, e as propostas teóricas, 
que apresento, aspiram, com os oportunos ajustamen-
tos, tornar-se aplicáveis também a textos não-literários e 
não-verbais. Permanece aberto, por isso, o problema da 
cooperação interpretativa, no cinema, no teatro. (ECO, 
2002, XIV)

Enquanto Roland Barthes efetua a tentativa de explicação do 
prazer que o texto proporciona9, Eco aprofunda a análise no sentido de 
compreender os mecanismos que compõem a relação autor-leitor na de-
codificação do texto. Desde a publicação de Obra Aberta (1962), o se-
miólogo italiano buscou problematizar a ideia de texto como “organismo”, 
cuja fruição é regulada a partir da abertura para a interpretação do leitor.

Em Seis passeios pelos bosques da ficção (2001), Eco carac-
teriza o leitor-empírico como aquele que reage à leitura de um livro 
ou exibição de um filme limitando-se a enunciar suas primeiras im-
pressões. Por sua vez, no primeiro nível, o leitor-modelo é capaz de 
identificar outros elementos contextuais da obra enquanto, no segun-
do nível, irá cooperar com a atualização do “tecido narrativo”, a fim de 
que o potencial de sentido seja realizado.

A atualização do conteúdo potencial na produção de sentido 
no texto empreendida pelo leitor não é desprovida de regras. Como vi-
mos, a teoria semiótica de Eco é largamente influenciada pela semió-
tica peirceana, sobretudo a partir do conceito de “semiose ilimitada”, 
no qual uma interpretação de um signo gera outra, e assim por diante, 
formando um ciclo contínuo de interpretações.

Conforme Eco apud Wirth (2001, p. 08), “deve também se assu-
mir que é possível chegar a um acordo, se não acerca dos significados 

9  Na obra O Prazer do Texto (1973), Roland Barthes considera o texto como objeto 
de prazer. Para o autor, o texto de prazer é “aquele que contenta, enche, dá euforia; 
aquele que vem da cultura, não rompe com ela, está ligado a uma prática confortável 
da leitura” (Barthes, 1996, p. 21-22)
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que o texto encoraja, pelo menos acerca daqueles que ele desenco-
raja” 10. Embora o modelo interpretativo proposto por Eco privilegie a 
abertura do texto a partir da qual o leitor irá complementar-lhe o sen-
tido, é no processo de semiose ilimitada (baseado em hipóteses razo-
áveis e testáveis) que se fundamenta empiricamente a interpretação. 

Eco reconhece a importância de considerar o contexto para a 
análise da estruturação narrativa. É necessário relacionar o texto fílmi-
co às suas circunstâncias referenciais, efetuando sua “diegese”. Nos 
termos do modelo semiótico-textual proposto pelo autor, esse termo 
se refere às atualizações e hipercodificações armazenadas no reper-
tório do leitor/espectador, a partir da participação deste no processo 
gerativo de sentido do texto fílmico. 

Eco se apóia no conceito de diegese para sustentar que a coo-
peração interpretativa do leitor é indispensável para preencher os va-
zios, brancos, elipses de uma história contada. O autor atenta para 
a exigência de um leitor-modelo qualificado, que possa cooperar na 
atualização de um percurso interpretativo do texto, ao compreender a 
referência contextual e o papel da intertextualidade. 

Segundo Keske (2008, p. 149), o termo “intertextualidade” foi 
creditado originalmente a Julia Kristeva, a partir da tradição dos estu-
dos estruturalistas russos, “especialmente os de Jakobson e, sobretu-
do, Bakthin, que trabalharam com a idéia da interação entre estruturas 
inseridas em um campo social e histórico”.

O conceito de intertextualidade na acepção de Kristeva (1978, 
p.37), se refere a “uma permutação de textos [...] no espaço de um 
texto, vários enunciados, tirados de outros textos, que se cruzam e se 
neutralizam”. O texto expressa o tipo de construção narrativa que exige 
de seu leitor aquilo que Eco denomina de “competência intertextual”. 

Segundo o autor, ao se codificarem em um universo de signifi-
cação ambíguo e multi-interpretável, alguns textos somente podem ser 
plenamente explorados em sua riqueza pelo conceito de intertextuali-
dade, que depende da capacidade do leitor em ativar suas inferências 
para possibilitar novas interpretações do texto.
 

10  No original: “must also assume that it is possible to reach an agreement, if not 
about the meanings that a text encourages, at least about those the text discourages”.
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3. Jacques Aumont e a análise textual fílmica

Na intenção de problematizar a possibilidade de transposição 
para o cinema da relação autor-leitor proposta no modelo conceitual 
de Umberto Eco descrito na obra Lector in Fabula, é necessário dis-
correr sobre alguns princípios estabelecidos por Jacques Aumont, na 
obra A Estética do Filme (1994). Na publicação, o autor diverge do po-
sicionamento de Eco acerca da possibilidade de simples transposição 
de categorias de análise do texto escrito para o filme, ao destacar as 
diferenças elementares entre os suportes narrativos.

Jacques Aumont discorre sobre a dificuldade de como as men-
sagens fílmicas podem também ser denominadas textos, consideran-
do que o filme pode ser compreendido como “objeto significante” ou 
“unidade de discurso”. Para o Aumont (1995, p. 200), “falar de ‘texto 
fílmico’ é, portanto, considerar o filme como discurso significante, ana-
lisar seu (s) sistema (s) interno (s), estudar todas as configurações sig-
nificantes que é possível nele observar.”

Ao discorrer sobre a noção de “texto fílmico” desenvolvida por 
Metz11 e as de “sistema textual” e “texto”, utilizadas por Kristeva e Bar-
thes, Aumont reconhece duas vertentes teóricas para o uso do ter-
mo “texto” no sentido semiótico. A vertente clássica, privilegia o uso 
do termo para o suporte escrito (ligado à literalidade, estabilidade e 
permanência), enquanto a teoria moderna do texto se abre para com-
preender a tessitura da narrativa, os entralaçamentos de códigos e os 
deslocamentos de significados. No entanto, para o autor:

A produção textual só pode inscrever-se na linguagem, 
e a permutação dos polos entre leitor e “produtor” é faci-
litada, em literatura pela semelhança de material da ex-
pressão entre a linguagem objeto e a linguagem crítica 
(...) Essa homogeneidade desaparece com o filme, pois 
este opõe a especificidade de seu significante visual e 
sonoro à da escrita do comentário. (AUMONT, 1995, p. 
209).

11  Na obra Linguagem e Cinema (1971), Christian Metz fez referência à definição 
de texto de Hjelmslev e considerou que o termo abrange qualquer desenvolvimento 
significante. Cf. ANDREW (1989, p. 227), para Metz, “o texto é um conjunto de 
mensagens que sentimos que deve ser lido como um conjunto”. Assim, o texto 
corresponderia ao desenvolvimento manifesto da obra, do filme, aquilo que se 
desdobra temporalmente diante dos olhos do espectador.
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Desse modo, considerando a dificuldade apontada para em-
preender a análise textual fílmica de forma análoga à análise do texto 
escrito, Aumont (1995, p. 213) sustenta a necessidade de, para con-
verter o filme em texto, “é necessário, em primeiro lugar, introduzir-se 
na obra”. Outrossim, é preciso considerar a memorização como “con-
dição fundamental da percepção fílmica, cujo fluxo jamais depende do 
espectador em condições ‘normais’ de projeção”.

Para atenter tais requisitos, o Aumont (1995, P. 213) aponta 
duas estratégias complementares para um direcionamento do proble-
ma: “a constituição de uma descrição detalhada e a parada na ima-
gem”. A primeira estratégia, de ordem estrutural, permite a codificação 
e operacionalização dos elementos dispersos na narrativa, enquanto 
a segunda, de ordem material, suspende a continuidade o movimento 
gerando o simulacro, passível de interpretação textual. Nesse sentido, 
para o teórico francês:

Não basta ter visto o filme, é preciso revê-lo; e também 
poder manipulá-lo, para selecionar seus fragmentos, 
operar comparações entre sequências de imagens não 
imediatamente consecutivas, confrontar o último plano 
com o primeiro etc. (AUMONT, 1995, p. 214)

Nesse caso, a narrativa refere-se ao ato de narrar e à situação 
contextual na qual tal ato ocorre. Na visão de Keske (2008, p. 152), tal 
como no texto literário, “temos a articulação do texto em si com seu 
contexto enunciativo, que fundamentalmente termina por revelar a his-
tória que está por trás do texto”. 

Tal aspecto se aproxima do conceito de “diegese” proposto por 
Aumont. Com traços semelhantes ao sentido estabelecido por Eco, 
aquela se refere à atualização a partir da qual espectador apreende o 
filme, segundo “suas falsas pistas, suas dilatações temporais, ou, ao 
contrário, seus desmoronamentos imaginários, com seus desmembra-
mentos e remembramentos passageiros” (AUMONT, 1995, p. 115). 

Considerando que um texto ou filme se caracteriza como uma 
espécie de “tecido narrativo”, ao cooperar para a sua atualização o es-
pectador-modelo (termo que tomaremos aqui analogamente ao leitor-
-modelo umbertiano) complementa-lhe potencialmente o sentido, visto 
que a incompletude do filme requer a colaboração de um destinatário 
para correlacioná-lo a um determinado código.
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4. Considerações finais

Como foi possível verificar, as análises desenvolvidas por Ja-
cques Aumont e Umberto Eco possuem divergências no que tange a 
possibilidade de compreender a transposição da relação autor-leitor 
vista na literatura para o âmbito do cinema. Entretanto, é possível iden-
tificar nos autores aproximações teóricas que permitem problematizar 
tal conversão, desde que respeitados os limites de cada forma de ex-
pressão.

Aumont aponta a dificuldade na transposição das categorias 
analíticas do texto escrito para o texto cinematográfico, levando-se 
em conta o fato de possuírem suportes materiais distintos. Contudo, 
é inegável que no plano da narrativa, compreendida como substância 
que fornece sentido ao texto/filme pelo autor, ocorre o entrelaçamento 
das linguagens literária e cinematográfica, mantendo-se as noções de 
autor e leitor (ou espectador) modelo desenvolvidas por Eco, como 
pressupostos válidos para análises de textos cinematográficos.

 Outro ponto convergente da análise dos teóricos citados é a re-
ferência ao contexto (linguístico e extralinguístico) como requisito para 
interpretações mais apuradas do texto: competência enciclopédica 
que, para Eco, é estabelecida pelo próprio texto, enquanto na visão de 
Aumont, se dá através da interação textual fornecida pelo movimen-
to diegético. Em ambos os casos, o sentido de intertextualidade que 
perpassa a construção narrativa textual/fílmica é fundamental para a 
compreensão dos processos de releituras das obras.

O evento filmado pode ser narrado em termos discursivos. 
Assim, não é impossível que um filme seja analisado como uma das 
formas do fazer textual. As indicações de Eco vão no sentido de com-
preender o filme enquanto texto que exige a presença de um leitor (ou 
espectador) modelo que coopera na atualização de sentidos.

Para o pensador italiano, sendo o filme uma representação 
da realidade, permite ao leitor/espectador a construção de uma série 
de passeios inferenciais na tentativa de prever o que acontecerá nas 
próximas cenas. Tais inferências são “pontos de contato” entre o que 
o espectador ainda não conhece e aquilo que já apreendeu em nar-
rativas anteriores que lhes são familiares. Assim, para Eco, o leitor/
espectador:
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[...] por assim dizer, sai do texto, vai explorar o universo 
da intertextualidade e da sua competência enciclopédi-
ca, retorna ao texto com uma carga de informações e co-
meça a fazer inferências. Isto é, visto que na maioria dos 
demais casos aconteceu assim, pode dar-se que desta 
vez ocorra o mesmo (ECO, 1986, p. 146).

No processo de atualização textual o leitor/espectador é levado 
a antecipar fatos, previsões ou conjecturas que o projetam para ou-
tros textos, à procura de frames (encenações comuns e intertextuais) 
que lhe dêem uma nova orientação interpretativa. Para Aumont (1995, 
p.101) o filme, por ser uma representação, se remete a alguma ou-
tra coisa, “já está preso em um imaginário social e oferece-se, então, 
como suporte de uma pequena ficção”.

Por sua vez, o primeiro contato do leitor/espectador com o filme 
ou a leitura/exibição em primeiro nível, nos termos definidos por Eco, 
possibilita o reconhecimento objetivo do cenário, das personagens, e 
ações. Contudo, uma vez que a narrativa fílmica se traduz como um 
enunciado que se apresenta enquanto discurso, obedece a uma com-
plexidade que não se revela de maneira óbvia ao leitor/espectador.
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RESUMO
O presente ensaio tem por objetivo iniciar uma discussão sobre o com-
portamento cristão durante a pandemia do COVID-19. Através da Cos-
movisão e da Ética Cristãs, tecer o seguinte questionamento: Como a 
cosmovisão e ética cristãs devem afetar o comportamento do cristão 
durante a pandemia? Para o início da discussão, foi necessário apre-
sentar fundamentos da cosmovisão e ética cristãs. O ensaio não tem 
por finalidade, oferecer uma solução final, no entanto, levanta o ques-
tionamento se o comportamento cristão é ou não adequado, quando 
por exemplo ocorre a recusa no uso da máscara, e até, nos cultos que 
ocorriam diante de um decreto municipal que o proibia.
PALAVRAS-CHAVE: Cosmovisão Cristã – Ética – Pandemia.

ABSTRACT
The present research has the goal beginning a discurssion about the 
christian’s behavior during the COVID-19 pandemic. Through of chris-
tian’s worldview and ethic, developing the question: How must chris-
tian’s worldview and ethic affect the behavior of christian during the 
pandemic? Beginning the discurssion, was necessary to present fun-
daments of christian’s worldview and ethic. The one does not have the 
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goal, offering the final solution, however, question about behavior of 
christian is correct or not, when for example he refuses to use the face 
mask, and still, those reunions that were against the municipal laws.
KEYWORDS: Christian Worldview – Ethic – Pandemic.

INTRODUÇÃO

Há na atualidade uma triste situação que a humanidade vive, 
com a pandemia da COVID-19 que vem causando problemas desde 
o fim do ano de 2019, e também, diante de tanta incerteza do pre-
sente momento. A presente pesquisa deseja apresentar através de 
uma elucidação sobre Cosmovisão e Ética Cristã, como o cristão pode 
melhor entender o que está ocorrendo. Diante do problema: Como a 
compreensão sobre a cosmovisão e a ética cristã, deve afetar o com-
portamento do cristão durante a pandemia?

Para tal, apresenta-se um pouco sobre a Cosmovisão Cristã, a 
pesquisa procura mostrar que a visão cristã de mundo não mudou por 
causa do atual momento. A proposta é apontar como a pandemia pode 
ser interpretada, como ela faz parte de um todo na história. Através 
dela, procura-se mostrar que não são as dificuldades do cotidiano e/
ou momentos históricos que devem guiar a fé do cristão. Pois, a Escri-
tura continua sendo o roteiro a ser seguido, e Cristo continua sendo o 
modelo de Deus para a humanidade.

Através da Ética cristã, propõe-se colocar em prática o que 
se apresentou por cosmovisão cristã. Ou seja, a informação precisa 
transformar-se em uma ação piedosa e alinhada com o cristianismo. 
É um complemento do que foi dito sobre cosmovisão, propõe-se com 
a ética, “subir um degrau” no conhecimento e na prática que Deus 
espera da sua criação, e principalmente, como é tratado nesta pes-
quisa, como os seres humanos que carregam sua imagem, devem se 
comportar diante das novidades (que nem sempre são boas) da vida.

Então, por fim, logo após discorrer e compreender sobre a Cos-
movisão e a Ética Cristã, o que fazer diante da Pandemia? A pesquisa 
procura alinhar a visão cristã e oferecer um melhor entendimento so-
bre o atual momento. Tenta apontar uma direção para algumas atitu-
des, se elas são ou não antiéticas. Procura levantar o questionamento, 
se tais atitudes e pensamentos, têm realmente que permanecer. Por 
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fim, propõe-se mostrar que Deus sempre se mostrou soberano ao lon-
go de todas as situações. Afinal, o cristianismo defende a fé no Deus 
imutável que as páginas sagradas da Bíblia descrevem, e não, um 
“deus” bipolar e esquecido.

1. A COSMOVISÃO CRISTÃ

Falar sobre cosmovisão, tem sido um assunto que assumiu cer-
ta frequência no meio cristão. No entanto, é algo realmente importante 
conhecer a cosmovisão cristã? É uma linha que ajuda o cristão a viver 
melhor diante de Deus e da sociedade? Como o entendimento da cos-
movisão bíblica pode ajudar neste momento de pandemia?

Vanhoozer (2016) em O Drama da Doutrina, propõe ao seu lei-
tor várias metáforas. Contudo, duas parecem ser o centro de todo o 
livro. A Escritura como o roteiro cristão, e a vida cristã como uma en-
cenação do respectivo roteiro. Diante disso, ele apresenta a ideia de 
que o cristão precisa viver de acordo ao que o seu roteiro (a Escritura), 
e direciona, assim, a sua participação (encenação) estará alinhada a 
todo o projeto do Senhor. Ou seja, como o cristão poderá viver o cris-
tianismo, se não conhecer seu respectivo roteiro?

Vanhoozer (2016) apresenta também, a ideia do improviso para 
melhor desenvolver o que seria a encenação cristã. Segundo ele, uma 
boa encenação é aquela responde de forma adequada (alinhada ao 
roteiro) as diferentes atividades do cotidiano.

Improvisar para Vanhoozer (2016), nada tem haver com despre-
paro, mas sim, com alinhamento. Desenvolvendo melhor a ideia, ele 
comenta que um ator que sabe improvisar bem, não é aquele que faz 
o que quer. Mas por outro lado, é o que sabe responder bem a cena. 
É aquele que dá vida ao personagem, ou seja, usando essa linha de 
pensamento, Vanhoozer observa que o cristão não é aquele que ape-
nas decora ou sabe onde os textos prediletos estão. Mas é, o que vive 
o roteiro na prática. Diante disso, fica mais fácil definir cosmovisão 
cristã, talvez Vanhoozer direcionaria para a ideia de viver o cristia-
nismo de acordo a Escritura. Vanhoozer está falando de cosmovisão, 
sem necessariamente ter usado a palavra.
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É realmente difícil falar de cosmovisão, e não tratar sobre a 
palavra alemã Weltanschauung.1 Segundo Pearcy (2006), é algo que 
envolve tudo, ou seja, ideias, memórias, noção de certo e errado e 
outras questões. Nash (2012) apresenta algo bem parecido, diz ser 
uma reunião de ideias que respondem questões importantes da vida, 
assim, não é algo relacionado a perguntas simplórias, como o que um 
cristão comerá no almoço. Mas, procura responder a questões: O ser 
humano é eterno? Há certo e/ou errado? Deus existe ou não? Esses 
são alguns dos questionamentos.

 Sire (2012) apresenta importantes apontamentos, ele salienta 
que essa orientação que cada um possui, sua cosmovisão, pode ser 
ou não correta, ou ainda, parcialmente correta. É algo interessante, 
pois a forma de se entender o mundo de cada pessoa, não comunica 
automaticamente ser a verdade, apenas é comunicado como aquela 
pessoa e/ou grupo, entende o que ocorre ao seu redor. Para o cristão, 
a sua forma de ver e entender o mundo, precisa ser a forma como o 
seu Criador a vê e a entende. Calvino explica sobre isso.

Pois, em primeiro lugar, ninguém pode olhar para si sem 
que volte imediatamente seus sentidos para Deus, no 
qual vive e se move. [...] Assim, do sentido de ignorância, 
vaidade, indigência, enfermidade, enfim, de depravação 
e da própria corrupção, reconhecemos que não está em 
outro lugar, senão em Deus, a verdadeira luz da sabedo-
ria, a sólida virtude, a perfeita confluência de todos os 
bens, a pureza da justiça, a tal ponto que somos estimu-
lados por nossos males a considerar os bens divinos. [...] 
Consta, pelo contrário, que o homem jamais chega a um 
conhecimento puro de si mesmo sem que, contemple a 
face de Deus, e, dessa visão, desça para a inspeção de 
si mesmo. Assim é que, sendo a soberba inata a todos 
nós, sempre nos vemos como justos, íntegros, sábios 
e santos, salvo se, por argumentos evidentes, sejamos 
convencidos de nossa injustiça, imundície, estupidez e 
impureza. Contudo, não somos convencidos disso se 
voltarmos os olhos exclusivamente para nós mesmos e 
não também para Deus, que é a única regra da qual se 
deve exigir tal juízo. (CALVINO, 2008, p. 37-38)

1  NAUGLE, David. K. Cosmovisão: A história de um conceito. p. 39. “Se a proposta 
de Peter Herlam está correta, a leitura de Kuyper da obra recentemente publicada 
de James Orr, The Christian View Of God and the World, pode ter sido o momento 
decisivo, ressaltando o valor da Weltanschauung aos olhos de Kuyper e levando-o a 
moldar suas palestras inteiras sobre calvinismo como um sistema de crença completo”.
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John MacArthur (2005) alinhado ao que João Calvino comuni-
cou. Diz que para ele, o significado da humanidade está em conseguir 
compreender o que Deus deixou revelado na Escritura. Para melhor 
entender sobre mente, coração, missão, e propósito da humanidade, é 
necessário buscar em Deus cada uma destas respostas.

Isto posto, percebe-se o Deus que gera essa forma de ver o 
mundo. O Deus imutável, e que por isso, não oferece a seu povo uma 
visão que venha a mudar, mas uma visão, que amadurece ao longo 
da caminhada. Strong (2007), argumenta que falar da imutabilidade 
divina não é apenas falar sobre sua posição diante do pecado, no en-
tanto, também é dizer que a sua essência não muda e nunca mudará. 
Por isso, Deus possui toda a perfeição, nada pode ser acrescentado 
ou melhorado, nada precisa aprender, porque é toda a fonte de conhe-
cimento. 

Grudem (2010) acrescenta algo de grande valia para a discus-
são, ele diz que a imutabilidade também pode ser entendida como 
uma inalterabilidade. Portanto, nada que aconteceu, que acontece ou 
que venha a acontecer pode mudar o que Deus é.

Mas, apenas conhecer sobre a cosmovisão cristã não basta. É 
preciso entender como aplicar essa visão nas escolhas diárias. Por-
tanto, quando se fala sobre qualquer tipo de escolha, é sobre ética que 
se fala. Assim, como a ética cristã funciona a partir da cosmovisão 
bíblica?

2. TRATANDO SOBRE A ÉTICA CRISTÃ

Falar sobre ética pode parecer ser algo muito intelectual ou 
desnecessário para alguns. Mas o ser humano é um ser ético. Ele 
está a todo momento decidindo entre melhor e pior, certo e errado, e 
tudo isso está relacionado a ética. Ou seja, ética está diretamente re-
lacionada as escolhas. Depois de desenvolver de forma breve a ideia 
de cosmovisão cristã, a partir disso, como o cristão precisa responder 
as novidades do seu cotidiano? Entender sobre ética cristã, é algo 
necessário?

Ser ético não é algo exclusivo do cristão, como afirma Kaiser Jr 
(2015). É importante salientar, como dito anteriormente, o ser humano 
a todo momento está escolhendo. O simples fato de não querer votar 



62

em ano de eleição, é uma escolha, mesmo que seja uma escolha por 
não querer escolher. Naugle (2014) orienta que a discussão sobre éti-
ca gira em torno do que é importante, do que é certo ou errado de se 
fazer (juízo de valor).

Quando então fala-se sobre ética, é sobre o processo de julgar 
certo ou errado o que virá a ser feito, como direciona Geisler (2010). 
No entanto, sabe-se que o cristão não possui um algoritmo que o di-
recionará com toda a certeza para escolher sempre a “melhor” das 
alternativas. Por isso, a necessidade de conhecer a visão cristã e atra-
vés dela, aprender a fazer escolhas coerentes com a fé cristã. Va-
nhoozer (2016) baseado na ideia de Aristóteles de fronesis, afirma que 
o desafio da ética é entender o que cada situação específica requer. 
Não se pode tratar a ética como um campo exato, algo semelhante a 
geometria. Mas sim, de acordo Vanhoozer, todas as virtudes [cristãs] 
juntas, darão a direção a seguir. Como dito antes, Vanhoozer (2016) 
em O Drama da Doutrina, quando utiliza a metáfora da Escritura como 
sendo o roteiro cristão, ele indica onde as escolhas de cada cristão 
devem estar fundamentadas.

Para Naugle (2014), as estruturas de pensamento direcionam 
todas as escolhas. Por exemplo, crer na existência de um criador ou 
não de todas as coisas, naturalmente, norteará a forma como se inter-
preta todo o sistema solar. Segundo Geisler (2010), todo o debate ético 
gira em torno de haver ou não leis englobam todos os seres humanos.

Em resposta, o antinomismo diz que não há leis morais; 
o situacionismo afirma que existe uma lei absoluta; o 
generalismo reivindica que existem algumas leis gerais, 
mas não existem leis absolutas; o absolutismo não qua-
lificado acredita em muitas leis absolutas que nunca são 
conflitantes; o absolutismo conflitante defende a ideia de 
que há muitas normas absolutas que algumas vezes são 
conflitantes, o que nos obriga a escolher entre o menor 
de dois males, o absolutismo graduado diz que muitas 
leis absolutas são conflitantes, e nós somos responsá-
veis por obedecer àquela que for mais elevada. (GEIS-
LER, 2010, p. 19)

Diante disso, a pergunta: É certo matar em legítima defesa? A 
resposta será diferente de acordo cada um destes posicionamentos. 
Baseado em Geisler (2010), o antinomismo talvez responderia que fa-
lar em certo e errado não é o ponto. Por isso, escolher matar ou não, 
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precisaria estar fundamentado em outras questões. Alguém que siga o 
generalismo, provavelmente responderá que é errado. Mas, se for por 
um bom motivo, talvez possa ser correto.

Segundo Geisler (2010), o situacionismo que se fundamenta na 
lei absoluta do amor, responderia que se a lei do amor não for quebra-
da, em alguns momentos matar pode também ser correto. O absolutis-
mo não qualificado, provavelmente dirá que é sempre um erro.

O absolutismo conflitante poderia se posicionar a favor, se por 
acaso resultasse em algo bom. Como salvar alguém. E por último, ab-
solutismo graduado que entende haver várias leis absolutas, no entan-
to, umas maiores que outras. Por isso, o problema deve ser resolvido 
com a escolha da lei de maior peso. Matar pode ser correto então.

E como o cristão deve escolher? Segundo Geisler (2010), inde-
pendente de onde cada um se encaixa, o cristão não pode escolher 
algo que venha a contrariar a essência de Deus, ou seja, Deus por ser 
imutável e perfeitamente santo, não estaria de acordo com uma esco-
lha que ferisse aquilo que Ele é.

Qual posição melhor se encaixaria na perspectiva cristã? Se-
guindo a linha desenvolvida por Geisler (2010), o antinomismo e o si-
tuacionismo podem ser prontamente descartados. Pois, não há certo e 
errado (não há lei), e a lei absoluta é o amor respectivamente. Alguns 
podem argumentar sobre amor ser um atributo de Deus, contudo, 
quando eleva-se o amor a lei absoluta, o que ocorre é um reducionis-
mo do que Deus é.

O generalismo também deve ser descartado, pois para essa li-
nha não há uma ou mais leis absolutas. O absolutismo não qualificado 
deve ser descartado, porque parece criar uma visão utópica, afirman-
do que não há conflitos nas diversas escolhas. Pode-se dizer, que o 
absolutismo conflitante chega perto, mas, também é descartado. O 
ponto de ter de escolher a situação menos prejudicial soa estranho.

Por fim, o absolutismo graduado. A percepção é que existem 
várias leis absolutas, no entanto, algumas são apresentadas como 
sendo maiores que outras. Com este entendimento, pode-se afirmar 
então a existência de uma lei absoluta acima de qualquer outra. Mes-
mo com algumas dificuldades com a palavra absoluta, que poderia 
talvez ser substituída por outra, mas essa (posição) parece ser a que 
mais se encaixa com a proposta cristã. Onde para o cristão, a lei de 
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Deus é maior que qualquer outra, e se por acaso outra lei qualquer se 
opõe a de Deus,2 o cristão se apresenta em uma desobediência civil. 
É importante frisar, que a desobediência as leis que confrontam o cris-
tianismo, não isenta o cristão de possíveis sansões civis.

Rega (2009) indica que antes do cristão decidir qualquer linha 
ética melhor se encaixa ao cristianismo. Ele deve primeiro estar com 
sua vida dedicada no altar, como um sacrifício vivo. Rega parece cha-
mar atenção para a vida devota a Deus, e o que muitas vezes ocorre é 
apenas uma discussão teológica sobre o que deve ser feito.

Rega (2009) ainda aponta para a Queda relatada em Gênesis 
3. Para ele, o ser humano que foi criado para adorar a Deus, no entan-
to, ele escolheu ser autônomo quando desobedeceu. Foi o desejo de 
aprender sobre o bem e o mal, a partir de suas escolhas e não do que 
Deus ansiava ensinar. O evangelho então de acordo Rega, convoca 
o ser humano para voltar a ser heterônomo, ou seja, ser dependente 
novamente da vontade divina.

Enquanto alguns entram em extensas discussões, onde tentam 
chegar a um denominador comum, discutindo se há ou não uma lei 
moral, e se houver, está dentro ou fora o ser humano? Assim, o cris-
tianismo acompanha Naugle (2014) afirmando haver uma lei moral, e 
ela está dentro de cada um, pois cada ser humano foi feito a imagem 
e semelhança de Deus. Diante disso, como os cristãos têm entendido 
esse momento de pandemia? Algo mudou?

3. A PANDEMIA E SUA RELAÇÃO COM O CRISTÃO

Em momentos históricos, a humanidade sempre foi impactada 
fortemente. A atual pandemia do COVID-19 3 não fica fora disso, as 

2  Êxodo (2:17) “Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens 
do rei do Egito; deixaram viver os meninos”.
3  Neto; Freitas (2020, p. 3) “O novo coronavírus, denominado Severe Acute 
Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (Sars-CoV-2), bem como a doença causada 
por ele (COVID-19), ocorreram pela primeira vez na China em dezembro de 2019. 
Em decorrência de sua elevada taxa de dispersão e de mortalidade, foi caracterizada 
como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no dia 11 de março 
de 2020. Até a data de 10 de maio de 2020, foram confirmados 4.013.728 casos e 
278.993 mortes. A transmissão de humano para humano pode ocorrer mesmo na 
ausência de sintomas. É transmitida principalmente através de gotículas respiratórias 
infecciosas, quando essas entram em contato com mucosas (boca e nariz) ou com as 
conjuntivas (olhos) de pessoas saudáveis.”
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pessoas precisaram mudar muitos hábitos e colocar em prática muitas 
restrições (a maioria não por vontade própria). Para o cristão não foi 
diferente, o afastamento dos irmãos na fé e os cultos online, talvez exi-
giram dele um posicionamento cada vez mais ético e sólido. No entan-
to, a pandemia ensinou algo de bom? Alertou sobre algo? Não querer 
usar máscara, não respeitar o distanciamento (afirmando que Deus os 
protege), frequentar cultos e desrespeitar decretos municipais, pode 
ser considerado uma antiética cristã para com o próximo?

O distanciamento social4 e o uso de máscara5 foram pontos que 
geraram bastante discussão. Não é o desejo deste ensaio entrar em 
discussões entre o partido político A ou B. Ou se há uma politização 
destes itens e métodos usados na pandemia, mas sim, observar o que 
cabe ao cristão fazer em um momento como esse.

A humanidade se encontra diante de um vírus “rodeado” de teo-
rias sobre como deve ocorrer a prevenção e o tratamento.6 No entanto, 
o que praticamente todos dizem, é sobre o distanciamento social e uso 
de máscara.

Partindo daqui e também analisando a ideia de Geisler (2010), 
percebe-se que o uso destes métodos, aparentemente pode ajudar na 
proteção daquele que faz uso e também das outras pessoas. Quando 
o não uso de máscara é adotado dentro de um templo cristão (este 
ensaio se limita a analisar o meio cristão), não estaria este cristão 
prejudicando e infligindo o mandamento proposto por Jesus? 7 Será 
que negligenciar o distanciamento social também não é o mesmo? 
Esta pesquisa não tem a ambição de oferecer uma solução para a 
4  Carvalho WRG de et al. (2020, p. 2) “Frente a pandemia, a recomendação de 
distanciamento social é um esforço para o achatar a curva e retardar a propagação 
do coronavírus, reduzir o número de casos e de óbitos, e descobrir medicamentos e 
vacina eficiente. Precisamos manter o curso, evitar mais mortes e ganhar mais tempo 
para a ciência encontrar a solução. É melhor prevenir do que remediar.”
5  Neto e Freitas (2020, p. 6) “A utilização correta das máscaras é importante não 
só para a proteção dos profissionais de saúde, mas para a proteção da população 
em geral. A escolha da máscara correta, seja industrializada ou de tecido artesanal, 
bem como a forma correta de utilização e reutilização, são determinantes para o não 
contágio pelo novo coronavírus, que leva à COVID-19.”
6  Moreno (2021) apresentou quatro “fake news” bastante divulgadas durante a 
pandemia: O álcool em gel não funciona para prevenção; Vacinas que mudam o DNA; 
O medidor de temperatura que danifica o cérebro; O sangue mais ácido por conta 
do uso de máscara. Disponível em http://revistas.hcte.ufrj.br/index.php/RevistaSH/
article/view/322/221.
7  Mateus (22:39) “E o segundo é semelhante a ele: ‘Ame o seu próximo como a si 
mesmo’”.
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saúde mundial, mas sim, levantar a seguinte discussão: o cristão não 
está sendo antiético, se resolver não usar máscara e fazer cultos 
escondidos?

Rega (2020) em Cristianismo Pós-pandemia, ainda levanta ou-
tras questões importantes para o cristão diante do momento adverso 
que a humanidade vive. Rega trata de algo muito atual. Ele aborda 
como tudo foi tão repentino, como algo muito pequeno causou um 
estrago tão grande. Diante de tudo isso, ele levanta questões do tipo: 
Como será depois? Retomaremos do mesmo jeito? Como a igreja 
pode ficar fechada? O que faremos para manter tudo acontecendo? 
Ele faz uma brincadeira com o a.C. e d.C., colocando que agora vai ser 
a.c. e d.c., contudo, o “c” se refere a corona.

A pandemia de acordo Rega (2020), mostrou a todos, a neces-
sidade de olhar para dentro. Muitos, olhavam apenas para fora, e vis-
lumbravam coisas do tipo: o que deveriam fazer cada dia. No entanto, 
agora dentro de casa, é inevitável perceber que por muito tempo, evi-
tamos olhar para nós mesmos. Para ele, a pandemia quebrou alguns 
conceitos que foram construídos de forma errônea.

Rega (2020) começa a apontar alguns paradigmas que foram 
afetados. Um deles é o templo. Como ele coloca, ao longo do tem-
po transformou-se em sinônimo de igreja, frases semelhantes a essa: 
como a igreja pode fechar?, rodaram pelo mundo. A ideia é, no templo 
é que o sagrado habita. Parece ser a mesma associação feita no An-
tigo Testamento, contudo, como aponta Rega com alguns versículos. 
Ele mostra que ocorre uma mudança, a moradia do Espírito agora 
seria em um coração renovado (um dos versos usados, é João 4:19). 
Pode-se então, entender todo o dilema criado na cabeça de muitos, a 
igreja está fechada. Quando na verdade, somente o templo está.

Alinhada a está ideia, participar de cultos escondidos seria cor-
reto? Parece que não. O que Rega aborda, é o que talvez uma parte 
ainda não compreendeu. O templo é apenas um acessório que a igreja 
usa para melhor servir, mas não carrega, um fim em si mesmo.8 Diante 
8  “A igreja é o povo de Deus salvo por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo e 
que foi incorporado a seu corpo por meio do batismo com o Espírito Santo. Ela consiste 
em dois elementos inter-relacionados: a igreja universal [...] essa igreja universal se 
manifesta em igrejas locais [...] essas comunidades se reúnem regularmente para 
adorar o Deus triúno, proclamar sua Palavra, apresentar o evangelho a não cristãos, 
discipular seus membros, cuidar das pessoas por meio de oração e contribuição e 
posicionar-se tanto em prol do mundo quanto contra ele.” (ALLISON, 2021, p. 28)
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do momento tão distinto que a igreja vive, o cristão pode lamentar e 
clamar por algo melhor diante de Deus. Mas, precisa compreender 
que o distanciamento é algo necessário em alguns casos, e o uso de 
máscara, talvez seja ainda mais. Negligenciar isso, provavelmente se-
ria algo complicado de se fazer.

Um segundo paradigma para Rega (2020), é o domingo. Dian-
te de toda a rotina que tornou “igual” cada dia, percebeu-se que o 
domingo também se tornou sacralizado como afirma Rega. De certa 
forma, transferiu-se apenas para domingo o momento de estar com 
Deus. Ele apresenta, a necessidade de entender que todos os dias 
são sagrados, que todo o tempo é do Senhor, assim, o cristianismo 
deve ser vivido não somente aos domingos. A pandemia mostrou, que 
na maioria das vezes, como o domingo foi exaltado. Algo que nunca 
deveria ter acontecido.

O terceiro paradigma afetado, é o púlpito. Rega (2020) diz, que 
esse local, parece que foi igualado ao Santo dos santos do AT. Ele cita 
algumas situações para que se tenha melhor entendimento. Pastores 
que pedem para cercar o local, para que ninguém toque. Outros, per-
mitem que somente pastores consagrados falem ali, no entanto, a visão 
precisa ser de acordo o que a Bíblia diz, como aponta Rega. É isso mes-
mo? O púlpito é tão sagrado assim? É preciso considerar santo e bom, 
aquilo que o Senhor criou. O púlpito e demais questões, são importan-
tes e ajudam muito, mas, não se pode criar uma percepção totalmente 
errada do que é o púlpito, e desconsiderar o que na verdade ele é.

O próximo paradigma, é o clero. Os especialistas que consti-
tuem o “clero”, mas é errado ter especialistas? Não. Rega (2020) apon-
ta que todos somos iguais, ter pessoas que são especialistas no que 
fazem, é algo bom. O que não pode acontecer, é achar que somente 
aquela equipe é habilitada para desenvolver todo o processo do culto. 
Algo como: os “especialistas” fazem e falam, enquanto os “leigos” re-
cebem quietos, pois nada sabem. Com o “leigo” tendo que fazer mui-
tas coisas que não fazia antes, surge ao mesmo tempo a deficiência e 
a solução. Quando percebe-se que ele não sabe direcionar tão bem o 
culto no lar, percebe-se que os “leigos” precisam ser melhor instruídos. 
Como também percebe-se, que ele precisa se envolver mais.

O quarto paradigma, seria o funcionalismo – pragmatismo. 
Aqui, Rega (2020) salienta que muito mais se importa como se faz, 
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como tudo funciona, do que o significado que representa cada ação. A 
piedade, o amor, o serviço, a vida, estes ao que parece, foram esque-
cidos segundo ele. Por isso, a necessidade de buscar o significado de 
cada um, ele ainda coloca que os líderes precisam redescobrir a am-
plitude do evangelho, como ser “novos cristãos” depois da pandemia.

E por fim, o paradigma da estética sagrada. Para Rega (2020), 
as roupas “adequadas” que se deve usar no momento do culto, gra-
vatas, paletó, belos vestidos etc. Rega não fala sobre usar qualquer 
roupa, ou se vestir mal. No entanto, aponta para a posição que antes 
ocupava a maioria das mentes. De que há um tipo “especial” de roupa 
para se ir ao templo (o comentário não é sobre se vestir decentemente 
ou não). O que não pode ocorrer para Rega, é atribuir as roupas a au-
toridade e a santidade que um cristão deve ter.

Além de tudo já citado por Rega. Quando se observa o que tem 
acontecido na pandemia, como por exemplo, várias cidades fecharam 
seus comércios total ou parcialmente, gerando um impacto negativo 
na economia. Pessoas que observam a sua depressão intensificar-se 
com a ansiedade e incerteza do momento. Casamentos chegando ao 
fim e tantas outras péssimas notícias.

Diante disso, Tiago (4:13-14a) “Ouçam agora, vocês que dizem: 
‘Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um 
ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro’. Vocês nem sabem o 
que lhes acontecerá amanhã!”. Estes versos, parecem ter sido escritos 
“ontem” mesmo, não é? É algo “automático” para um cristão, ler está 
passagem e olhar para o atual momento. Parece ser um “recado” de 
Deus, apontando para a seguinte afirmação: Vocês nunca tiveram o 
controle de nada.

Moo (2020) comentando Tiago 4:13, argumenta que a repreen-
são de Tiago não pode ser entendida como se ele concordasse com 
a ausência de planejamento. Mas, a crítica é sobre todo planejamento 
arrogante do ser humano, quando estabelece planos e esquece do 
Criador. É bem sugestivo ler esse comentário diante do cenário pan-
dêmico que o mundo vive.

Moo (2020) ainda diz que Tiago no versículo 14, indica que seu 
leitor precisa considerar que tudo está sobre a direção divina. Por isso, 
planejar algo sem levar em consideração a vontade de Deus, seria algo 
não inteligente. Em relação a Tiago (4:15) “Ao invés disso, deveriam di-
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zer: ‘Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo’”, Moo ar-
gumenta que Tiago favorece um entendimento que os planos do ser 
humano devem sempre ser avaliados partindo de uma ética bíblica.

Portanto, além de entender o que é a cosmovisão bíblica, além 
de compreender sobre ética cristã e perceber que as escolhas do cris-
tianismo devem continuar fundamentadas na Escritura, por isso, é pre-
ciso respeitar cada norma de saúde (para o cuidado de si mesmo e do 
próximo). Também é preciso compreender, que Deus está e sempre 
esteve no controle. É também algo ético, esvaziar-se da ansiedade e 
entender a direção que Deus sempre se revela ao longo de toda a sua 
história.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreendeu-se, que a Cosmovisão Cristã continua a mesma, 
ela não mudou, porque aquele que é o gerador desta forma de ver o 
mundo, não mudou. O cristianismo olha para a pandemia e percebe 
cada vez mais um indício da segunda vinda (sem marcar uma data), 
entende todo o mal advindo com a pandemia, mas percebe sua mis-
são, para se posicionar e assim clama por restauração diante de Deus. 
Contudo, também entende que Deus continua de forma misericordiosa 
a falar com seu povo (em meio ao caos).

 A Ética Cristã em alguns momentos mostrou-se de certa for-
ma, negligenciada. O posicionamento e a ação do cristão, não estão 
fundamentadas em leis humanas, ou no que se está vivendo, mas sim, 
naquele que é imutável. No entanto, o artigo apresentou algumas ati-
tudes onde o cristão não se mostrou alinhado ao que se pensa sobre 
amar o próximo. Como as vezes, se é levado pela conveniência ou 
então, pelo discurso bem conduzido. Conclui-se com isso, que o cris-
tão precisa entender o momento, não como uma perseguição (templos 
fechados, distanciamento, e uso de máscara), mas como uma direção 
divina mesmo diante do caos. A simples adesão aos métodos de pre-
venção contra o COVID-19, mostram não apenas que a pessoa deseja 
se cuidar, mas também, apresenta o cuidado com o próximo. Ou seja, 
parte do cumprimento do amor com o próximo.

É normalmente em momentos de dificuldades, que as pessoas 
amadurecem. E com a Pandemia não parece ser diferente. O presente 
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ensaio, intentou mostrar, como Deus aparentemente tem convocado 
seu povo a amadurecer em algumas coisas. Como mesmo diante da 
dor e do sofrimento, o cristianismo prevalece e persevera. Entretanto, 
é preciso destacar que a pandemia, revelou um lado ainda “infantil” de 
alguns que fazem parte desta comunidade de fé. Portanto, a direção 
apontada é o rompimento com esta imaturidade, buscando através da 
cosmovisão e da ética cristãs, continuar a entender o que se passa e 
com isso, amadurecer.

O problema: Como a cosmovisão e a ética cristãs devem afetar 
o comportamento do cristão durante a pandemia? Ficou claro que a 
pandemia afetou algumas coisas. No entanto, a forma como o cristão 
passa pela pandemia precisa estar alinhada ao centro de toda a men-
sagem bíblica (a mensagem não mudou), na confiança depositada em 
Cristo. Da mesma forma que há necessidade de adequar todo o pla-
nejamento com a vontade divina, pode-se perceber que o cristão por 
isso, não pode ser tomado pelo medo paralisante. O Senhor ao qual a 
igreja serve, é aquele que nada foge do seu controle. Se por um lado 
os planos arrogantes precisam ser adequados a vontade divina, por 
outro, o medo precisa se calar diante da sua soberania.
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RESUMO
A depressão na adolescência é considerada um problema de saúde 
pública, pois, os casos de suicídios vêm crescendo gradualmente nos 
últimos tempos. Não havendo, portanto, uma causa especifica. Em 
função de estar associada a diversos fatores que inter-relacionam en-
tre si, refletindo deste modo, diretamente no desenvolvimento patoló-
gico da doença. Diante de tudo isso, durante a análise do processo 
histórico de como era tratada os depressivos antigamente; será possí-
vel propor atendimentos mais humanizadores aos adolescentes, bem 
como auxilia-los na construção de sua própria identidade; mediante o 
resgate da sua autoestima e sentimento de ser amado no ciclo social 
e familiar em que está inserido.  
Palavras-chaves: Depressão. Adolescência.

ABSTRACT: Adolescent depression is considered a public health pro-
blem, as cases of suicide have been increasing gradually in recent 
times. There is, therefore, no specific cause. Because it is associated 
with several factors that interrelate to each other, thus directly reflecting 
on the pathological development of the disease. Given all this, during 
the analysis of the historical process of how depressives were treated 
in the past; it will be possible to propose more humanizing assistance 
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to adolescents, as well as help them to build their own identity; through 
the rescue of their self-esteem and feeling of being loved in the social 
and family cycle in which they are inserted. 
KEYWORDS: Depression. Adolescence. 

1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo por ser um artigo de revisão bibliográfica con-
tou com a contribuição teórica de alguns autores tais como: FEULO, 
GUILHERME, QUEIROZ, RIBEIRO, ARAÚJO, CURY, MINUCHIN, SOU-
ZA, RENATO, TEIXEIRA, COELHO, PEREIRA, SABBATINI, BALLONE, 
CHACHAMOVIC, SILVEIRA, PACHECO, LOBO.  

Tudo isso, com a finalidade de compreender a depressão na 
adolescência e conceituar as diferentes patologias depressivas, tais 
como: depressão maior, depressão sazonal, distimia, depressão atí-
pica, depressão psicótica, depressão mista, depressão melancólica e 
depressão pós-parto. 

 Bem como efetivar a análise do percurso histórico da depres-
são, desde os primórdios da humanidade até chegar aos tempos 
atuais. Tendo em vista, desmistificar os pensamentos estereotipados 
e proporcionar um atendimento mais humanizado aos adolescentes 
com quadro clínico depressivo. Pois, para cada patologia existe um 
tratamento diferenciado e por muitos anos as vítimas de depressão fo-
ram consideradas loucas e endemoniadas sendo, portanto, excluídas 
da convivência social. 

No qual, será abordado os avanços medicinais da psiquiatria 
que se iniciou na Grécia antiga com os estudos de Hipócrates, dis-
correndo sobre os períodos iluministas, renascentistas e contemporâ-
neos. Dos quais, os mesmos serviram como referência para estudos 
posteriores a serem realizados pelos médicos e psiquiatras: Philippe 
Pinel, JeanEttiénne Esquirol, Karl Kleist, Hans Berger e William Grey 
Walter.

Além de ser analisados os conflitos familiares, bullyings, vio-
lência sexual, tentativas de suicídios, anorexia, uso de drogas, mídias 
digitais, fatores genéticos e hereditários, como sendo uns dos prin-
cipais indicadores para o desenvolvimento patológico da depressão, 
bem como a importância atribuída aos neurotransmissores adrenali-
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na, noradrenalina, dopamina, serotonina, acetilcolina, glutamato, en-
dorfina e ácido gama amino butírico para o controle dos sentimentos 
e emoções. 

E por fim, compreender porque é essencial que o adolescente 
depressivo passe por um atendimento psicoterapêutico especializado, 
e sobre tudo, a importância exercida tanto pela família quanto pela 
escola na estruturação psíquica e emocional dos mesmos. Tudo isso, 
com a finalidade de contemplar o trabalho conjunto e multiprofissio-
nal em pró do desenvolvimento das capacidades e habilidades dos 
adolescentes, transformado assim a realidade vivenciada por eles, ao 
redescobrirem o colorido das flores e tornarem os autores e conse-
quentemente os protagonistas de suas próprias histórias.

2. O QUE É DEPRESSÃO?  

A depressão caracteriza-se como um transtorno afetivo, no 
qual a vítima não possui alegria, animo e prazer em realizar as ativi-
dades do dia a dia, tais como: trabalhar, comer, dormir, estudar, etc.  
sendo a mesma dividida em 3 níveis diferentes: leve, moderado e gra-
ve. Muitas pessoas alegam que “depressão é frescura, que é falta de 
serviço”, entre vários outros pensamentos e estereótipos efetivados 
por desconhecerem o verdadeiro significado e efeitos causados por 
esta doença, que em muitos casos se não for tratada adequadamente 
pode levar até a morte. [10, 25]. 

A bíblia relata no livro de 1 reis a história do profeta Elias que 
após ter matado os profetas de Baal ocasionou a fúria da rainha Je-
zabel que decretou a sua morte, e temendo por sua vida Elias come-
çou a fugir, entretanto, o desgaste emocional fez Elias cair em uma 
depressão profunda a ponto de não querer viver mais. [6, 13]. 

Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e 
como totalmente matara todos os profetas à espada. En-
tão, Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: 
Façam-me os deuses como lhes aprouver se amanhã a 
estas horas não fizer eu á tua vida como fizeste a cada 
um deles. Temendo, pois, Elias, levantouse, e, para sal-
var a sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence 
a Judá; e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se 
foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou 
debaixo de um zimbro; e pediu para si a morte, e disse: 
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Basta; toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou 
melhor do que meus pais. E deitou-se, e dormiu debaixo 
do zimbro; e eis que então um anjo o tocou, e lhe disse: 
Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira 
estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de 
água; e comeu, e bebeu, e tornou a deitarse. E o anjo 
do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: Le-
vanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. 
Levantou-se, pois, e comeu e bebeu; e com a força da-
quela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites 
até Horebe, o monte de Deus. (BÍBLIA, 1 Reis 19:1-8). 

Aprendemos com este relato que as pessoas com depressão 
precisam de cuidados, de estímulos até mesmo para realizar as pró-
prias refeições. A depressão não faz distinção de classe social, credo, 
cor ou raça. Devemos ser compreensíveis e aguardar com paciência os 
avanços feitos pelo depressivo, evitando gritaria, argumentos, culpar, 
impor, etc. Pois cada pessoa reage de uma maneira, algumas preferem 
o isolamento social, enquanto outras gostam de companhia, umas tem 
a recuperação mais rápida enquanto outras o processo já é mais lento. 

 Observa-se, portanto, que o apoio dos familiares e amigos é 
de suma importância para a recuperação do depressivo, por atuarem 
como anjos na vida dele, assim como foi com o profeta Elias, ao suprir 
as suas necessidades, preocupações, receios e medos. Pois, a partir 
do momento que as inseguranças dão espaço para segurança, o de-
pressivo começará a dar os primeiros passos para sair do fundo da 
caverna e começar a viver a vida intensamente como ela realmente é. 
Ao redescobrir o prazer existentes nas pequenas coisas, como sorrir, 
caminhar, conversar, entre várias outras atividades que antes não lhe 
fazia sentido efetivar. [13]. 

3. A DEPRESSÃO NO DECORRER DA HISTÓRIA  

Inicialmente, os primeiros registros de depressão ao longo da 
história originaram-se nos tempos bíblicos e mitológicos, nos quais as 
pessoas com esse quadro de doença mental eram rotuladas como lou-
cas, endemoniadas, entre diversos outros adjetivos que lhes eram atri-
buídos, ocasionando deste modo a segregação social da comunidade 
em que viviam, por acreditarem que tal doença era uma punição advin-
da dos deuses, em função dos pecados praticados por elas. [25, 27, 29]. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1rs/19/1-8+
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Porém com o avanço da medicina durante a Grécia antiga, Hi-
pócrates que era considerado o pai da medicina, passou buscar expli-
cações para a causa das doenças, pois ele não concordava que elas 
eram ocasionadas devido ao aborrecimento dos deuses, passando des-
te modo a analisar atenciosamente o paciente para anotar os sintomas 
das doenças, e posteriormente descobrir uma cura para elas. [12]. 

Durante o processo de observação Hipócrates analisava, as 
características do corpo humano, tais como: aparência dos olhos e da 
pele, temperatura do corpo, apetite e se o organismo estava realizan-
do a eliminação dos resíduos adequadamente. Desenvolvendo deste 
modo a teoria dos quatro humores: sangue, fleuma, bile amarela e 
bile negra. Deste modo, ao ocorrer algum desiquilíbrio em um desses 
seguimentos acarretava danos à saúde do paciente. De acordo com 
Hipócrates, 2005: 

O corpo do homem contém sangue, fleuma, bile amare-
la e negra; esta é a natureza do corpo, através da qual 
adoece e tem saúde. Tem saúde, precisamente, quan-
do estes humores são harmônicos em proporção, em 
propriedade e em quantidade e, sobretudo, quando são 
misturados. O homem adoece quando há falta ou exces-
so de um desses humores, ou quando ele se separa no 
corpo e não se une aos demais. (HIPÓCRATES, 2005, 
p. 43) 

É interessante frisar que Hipócrates associou os elementos do 
universo: ar, fogo, terra, água; aos elementos do corpo humano: san-
gue, fleuma, bile amarela e bile negra. Fazendo deste modo a corres-
pondência dos quatros elementos aos quatro humores. Bem como re-
lacionou o comportamento humano a composição do seu organismo. 
No qual em sua teoria as pessoas que eram compostas de sangue, 
são sempre amigáveis, alegres e brincalhonas; as que eram compos-
tas de bile amarela, já tinham o temperamento rancoroso e aventu-
reiro; e aquelas compostas de bile negra, eram pessoas insensíveis, 
covardes e doentes; enquanto os que eram compostos de fleuma pos-
suíam o temperamento entristecido, desanimado e imêmore. [12, 22]. 

Portanto, a depressão era conhecida inicialmente como melan-
colia, originária do verbo grego Melancholis, onde (Melan) correspon-
de a Negro e (Cholis) a Bílis, surgindo desta maneira a primeira teoria 
sobre a depressão, no qual ela está associada a intoxicação do cé-
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rebro pelo excesso de bile negra produzida pelo organismo humano. 
Acarretando no paciente desanimo, insônia, raiva, ansiedade, aversão 
a comida, entre várias outras patologias oriundas de fatores biológicos 
e corporais. [10, 29]. 

A teoria de Hipócrates sobre a melancolia influenciou a medicina 
praticamente por mil anos, porém, na Idade Média, conhecida como 
idade das trevas, foram proibidos os estudos psiquiatras e medicinais; 
Devido aos dogmas e crenças impostas pela igreja católica, no qual a 
pessoa melancólica estava possuída por demônios e para a purificação 
da alma, deveriam ser exorcizadas, levando-as muitas vezes até a mor-
te, por causa dos métodos de torturas utilizados. [12, 22, 25, 29]. 

À melancolia foi posta uma imagem de distanciamento 
da fé e das graças divinas, uma imagem pecaminosa, 
de acedia, que a transformou num infortúnio provindo de 
forças malignas. Com isso, não somente a melancolia, 
como qualquer perda da razão, passou a ser vista como 
um pecado, já que sua presença era sinal de punição ou 
ausência de Deus: a loucura era um pecado; a doença 
mental era um pecado ainda muito sério. (SOLOMON, 
2002, p. 273). 

Vale ressaltar, que os franciscanos e dominicanos em seus 
monastérios continuaram efetivando os estudos medicinais e psiquia-
tras, mesmo diante das proibições estabelecidas pelo poder religioso, 
ocasionando, deste modo, a conservação do conhecimento científico 
durante esse período da Idade Média. É interessante frisar, que as 
pessoas das classes econômicas com maior poder aquisitivo ao se-
rem melancólicas, não eram consideradas possuídas por demônios, 
sendo, portanto, algo normal e aceitável. 

Na Idade Moderna surgiu o movimento renascentista, retoman-
do os estudos e pesquisas medicinais que eram proibidas no perío-
do medieval. No qual as pessoas com melancolia ganharam grande 
destaque nesta época, principalmente nas obras literárias, artísticas e 
poéticas, por expressarem profundamente os seus sentimentos. [25]. 

Com a chegada do movimento iluminista, no século XVIII, o 
médico e psiquiatra Philippe Pinel que estudou na universidade de To-
louse na França, deu os primeiros passos em direção a humanização 
dos doentes mentais ao proporcionar-lhes tratamentos terapêuticos 
humanizadores, dos quais os pacientes podiam expressar as suas an-
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gustias, sofrimentos, medos e receios. Além de ter excluído dos sana-
tórios em que trabalhava os métodos de tratamentos que envolviam 
sangria, banhos de água fria, choques e isolamento em quartos escu-
ros. [19]. 

Pinel, desenvolveu a terapia ocupacional, no qual dava peque-
nas atividades aos pacientes, tais como escovar os dentes, pentear 
os cabelos, entre outras atividades de lazer que libertava o paciente 
dos manicômios e das correntes. Possibilitando desta maneira o res-
tabelecimento da saúde mental, bem como, diferenciar criminosos de 
doentes mentais e estabelecer tratamentos medicinais e psiquiátricos 
para eles. 

Por outro lado, os métodos utilizados por Pinel, viabilizava 
apenas o tratamento dos pacientes internados nos manicômios, oca-
sionando o isolamento social e familiar dos mesmos, portanto o seu 
discípulo Jean-Ettiénne Esquirol, buscou compreender as difusões 
mentais na área clínica hospitalar. Criando, portanto, o primeiro curso 
para auxiliar no tratamento das doenças mentais, além de ter lutado 
pela aprovação da nova lei de internação para alienados na França, 
que apesar de ter entrado em vigor em 1838; 

Esquirol já havia começado a preparar-se nos anos anteriores 
para atender a demanda existente, ao criar uma casa de saúde e dis-
ponibilizar tratamentos adequados aos pacientes alienados. [17, 19, 25]. 

No campo mais específico do saber e da prática psi-
quiátrica, Esquirol também produziu uma mudança im-
portante ao rever o conceito de melancolia depois de 
pesquisá-la e descrevê-la longamente. Ordenou então 
sua classificação nosográfica, diferenciando quatro gru-
pos principais de doenças mentais, por meio dos quais 
procurou separar as perturbações de fundo claramente 
orgânico das perturbações de natureza psíquica, consi-
deradas disfunções mentais:  
• Idiotia: que pode ser congênita ou adquirida, 
mas constitui uma categoria bastante diferenciada das 
que agrupam os problemas propriamente psíquicos. 
• Demência: na forma aguda, passível de cura, e 
na forma crônica, praticamente incurável.  
• Mania: que refere-se ao delírio total com exalta-
ção. Seria uma alteração generalizada das funções men-
tais, como a inteligência, percepção, volição, atenção.  
• Monomanias: que agrupa todas as perturbações 
mentais que trazem prejuízos psíquicos apenas parciais, 
conservando perfeitas outras funções intelectuais. O de-
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lírio é parcial e pode ter uma forma alegre ou uma forma 
triste. (PACHECO, 2013, p.154). 

Através, dos estudos realizados e dando sequência as teorias 
de seu mentor Pincel; Esquirol defendeu a monomania como sendo 
a responsável por acarretar graves delírios, no qual o paciente perdia 
a noção da realidade vivenciada e cometia atos sem ter noção das 
ações praticadas. Acarretando deste modo, a defesa de criminosos 
nos tribunais, por serem vítimas de si mesmos, por não conseguirem 
ter domínio sobre seus próprios impulsos e desejos. No qual ao invés 
de serem julgados deveriam receber tratamentos clínicos e psicológi-
cos para controlar os próprios instintos. [17, 19, 25, 29]. 

Esquirol, criou a palavra lipemania, que consiste em profundos 
delírios originaria no cérebro, no qual o paciente sente uma profun-
da tristeza, com a finalidade de substituir o termo melancolia, usado 
até aquele presente momento; infelizmente essa expressão lipemania 
pouco foi aderida pela comunidade médica da época, caindo em de-
suso, com a chegada do seu contemporâneo Emil Kraepelin (1856-
1926), que propôs o termo psicose-maníaco-depressiva para definir 
o termo melancolia, ocasionado a substituição gradativa da palavra 
melancolia por depressão, como conhecemos atualmente. [17, 25]. 
karl kleist (1879-1960), foi um dos primeiros pioneiros da psiquiatria a 
realizar o mapeamento do cérebro humano, no qual mediante os seus 
estudos ele pode descrever o comportamento humano e as doenças 
psíquicas tais como: esquizofrenias, fasofrenia, paranoia, Alzheimer, 
distúrbios mentais, desigualdade cinética da estrutura óssea, acinesia, 
cegueira, depressão, transtorno bipolar e unipolar. Na imagem abaixo 
é possível analisar o mapeamento cerebral realizado por kleist de um 
paciente com Alzheimer. [25]. 
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Figura 1: Mapeamento cerebral, paciente com Alzheimer. Figura 1: 

Fonte: Silveira, p.124.

Já na ilustração a seguir do mapeamento cerebral construído 
por kleist, permite verifi car com maior detalhamento as funções de-
sempenhadas em cada área do cérebro humano, evidenciando desta 
forma que os movimentos voluntários e involuntários do nosso corpo 
são comandados pelo cérebro. [8, 26]. 

Figura 2: Mapeamento cerebral e suas funções. 

Fonte: Coelho, p. 26. 2018. 
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Com os avanços tecnológicos, pela primeira vez na década de 
1980, foi criado o primeiro eletroencefalograma colorido conhecido como 
EEG, baseado nos estudos de seus precursores Hans Berger e William 
Grey Walter, no qual tornou-se possível mediante as atividades elétricas 
produzidas pelo cérebro realizar o mapeamento cerebral. [11, 23]. 

Figura 3: Eletroencefalograma (EEG).  Figura 3: Eletroencefalograma (EEG).  

Fonte: FEULO, p.5. 2016. 

4. A DEPRESSÃO NA ATUALIDADE

Atualmente com o avanço da medicina, compreende-se que a 
depressão ocorre em função do desequilíbrio dos neurotransmisso-
res cerebrais, tais como: noradrenalina, serotonina, dopamina e gluta-
mato, que ao ser produzido em quantidade insufi ciente no espaço da 
sináptica, que corresponde ao espaço que interligam dois neurônios 
entre si, acaba ocasionando a incapacidade de produzir os hormônios 
responsáveis  por regular as emoções e sentimentos de alegria e fe-
licidade, iniciando deste modo, os primeiros indícios de depressão no 
paciente. O quadro a seguir demostra como ocorre esse processo de 
comunicação entre os neurônios. [20, 21]. 
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Figura 4: Os Neurotransmissores

Fonte: RIBEIRO, 2021. 

As áreas cerebrais mais afetadas pela depressão, geralmente 
são o córtex préfrontal, o sistema límbico e o hipotálamo. O córtex 
pré-frontal: é responsável pela cognição, criatividade, planejamento 
e realização das atividades do dia a dia; o sistema límbico: tem a 
função de regular as emoções, a motivação e o desenvolvimento das 
relações afetivas e sociais; e por fi m o hipotálamo: é encarregado de 
efetivar as sensações de fome, desejo sexual, raiva, sono etc. [20]. 

Portanto, a depressão é uma doença mental ocasionada tanto 
por fatores genéticos e hereditários, quanto por fatores vivenciados no 
dia a dia, no qual cada um possui quadros clínicos que diferenciam entre 
si, variando de um paciente para outro. Existente, portanto, várias pa-
tologias depressivas, entre elas destacam-se, respectivamente: [8, 27]. 

Depressão maior: É um distúrbio mental ocasionado por fatores 
genéticos, biológicos, sociais e psicológicos. Sendo, portanto, uns dos 
quadros clínicos e patológicos que ocorre com maior frequência na po-
pulação de modo em geral. Acarretando no portador, desinteresse pelas 
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atividades do dia a dia, aflição, ansiedade, sentimento de culpa, tristeza, 
dificuldades para dormir, desconcentração e redução da libido. [1, 10, 29]. 

Depressão Sazonal: Ela ocorre, em países e regiões de clima 
frio, pois nesta época do ano devido a pouca existência de luz solar 
a produção dos hormônios melatonina e serotonina é efetivada em 
quantidades menores, influenciando deste modo, no humor, aumento 
de peso, distúrbios alimentares, baixa autoestima, etc. [20, 27]. 

Distimia: Ela apresenta sinais mais amenos quase imperceptí-
veis, durante um período de dois anos ou mais. No qual os pacientes 
com este quadro de doença mental, possuem dificuldade de expres-
sar-se, irritabilidade, mau humor, pensamentos negativos e tristeza 
constante, e o diagnóstico tardio pode aprofundar o quadro clínico e 
trazer danos mentais e físicos à saúde do portador. [1, 10, 29]. 

Depressão Atípica: Conhecida, também como “depressão 
sorridente”, no qual o depressivo vive os sentimentos e emoções in-
tensamente, sejam eles positivos ou negativos. Que por sua vez, dife-
rentemente dos demais quadros depressivos, neste ocorre o aumento 
do apetite e da insônia. [1, 8, 27]. 

Depressão Psicótica: Nela os sintomas patológicos estão pre-
sentes, porém, o paciente depressivo apresenta delírios constantes 
que estão sendo perseguidos, bem como sentimento que alguma coi-
sa horrível vai acontecer a qualquer momento. Chegando ao ponto de 
muitas vezes misturar a realidade vivenciada com as suas fantasias 
mentais. Sendo, portanto, essencial a utilização de medicamentos psi-
cóticos pelo psiquiatra, tendo em vista, amenizar e normalizar o qua-
dro clínico do paciente. [1, 8, 16]. 

Depressão Mista: Ela ocasiona a aceleração de pensamento, 
raiva, comportamentos compulsórios, tais como: compras de produtos 
desnecessários, atividades sexuais e na maneira de tratar as pessoas. 
É por ter sintomas semelhantes à ansiedade, o psiquiatra necessita 
realizar uma análise com maior profundidade do quadro clinico do pa-
ciente, tendo em vista obter um diagnóstico mais assertivo, bem como 
propor medicamentos adequados, uma vez que, os antidepressivos 
podem melhorar uma área e agravar outras, por ser uma depressão 
mista que apresentam vários sintomas simultaneamente. [1, 10, 29]. 

Depressão Melancólica: O depressivo apresenta indisposi-
ção, tristeza profunda, agonia, amargura, entre outros sintomas, dos 
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quais ao raiar do dia são mais intensos e no decorrer do dia são ame-
nizados, porém o mesmo precisa de acompanhamento dos familiares 
e amigos para efetivar-se o tratamento, já que o paciente não possui 
disposição para procurar ajuda de um especialista. [8, 10, 27]. 

Depressão Pós-parto: Diversos são os fatores que ocasiona 
a depressão pós parto, entre eles destacam-se: alteração hormonal, 
falta de apoio do parceiro e dos familiares, alimentação inadequada, 
privação de sono, etc. No qual as mães com este quadro clinico de-
senvolvem uma aversão a maternidade e não conseguem cuidar do 
bebê recém-nascido. E caso, o tratamento não seja realizado adequa-
damente, o quadro clinico da mãe poderá agravar seriamente ao ponto 
de até cometer suicídio. [10]. 

5. A DEPRESSÃO NA ADOLESCÊNCIA

A depressão na adolescência vem crescendo gradualmente 
nos últimos anos, estando atrelada não apenas a fatores hereditários, 
psíquicos e hormonais, mas também a características externas e in-
ternas do meio social em que vivem, tais como: a estrutura familiar 
da qual fazem parte, amigos, Hobbies praticados, entre diversos ou-
tros fatores que contribuem significativamente para a elevação destes 
transtornos mentais. [4, 10]. 

Porém, os sintomas da depressão na adolescência são seme-
lhantes aos dos adultos, já que, apresentam: desanimo, ansiedade, 
sensação de culpa, irritabilidade, inquietação, insônia, distúrbios ali-
mentares, baixa autoestima, isolamento social, entre outros aspectos 
que podem proporcionar o baixo rendimento escolar e o agravamento 
do quadro clinico do paciente depressivo, principalmente quando os 
mesmos utilizam bebidas alcoólicas e entorpecentes para afugenta-
rem as suas dores e tristezas. [4, 13]. 

Vale, ressaltar que por ser a adolescência a fase de transição 
da infância para a idade adulta, ocorre neste período várias mudanças 
físicas, cognitivas, emocionais, sociais e hormonais; dos quais o ado-
lescente ao redescobrir o mundo a sua volta fica suscetível a diversas 
influências, que em sua maioria trazem danos ao seu bem estar men-
tal e psíquico, cabendo, portanto, a família auxiliar neste processo de 
redescoberta de mundo ao transmitirem valores étnicos e morais que 
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servirão de estrutura para a realização de escolhas durante este perío-
do de transformações  e mudanças constantes. 

Pois, de acordo com Araújo, 2003: 

[...] as investigações mostram, de forma consistente, que 
relações caracterizadas por insegurança, pouca proxi-
midade emocional e estilos educativos parentais marca-
dos por falta de apoio, interesse e carinho, se associam 
a perturbações psicopatológicas na idade adulta. Na sua 
maioria, os estudos apontam um efeito maior por parte 
das relações estabelecidas com a mãe, por contraste 
àquelas com o pai, no mesmo período de tempo. (ARAÚ-
JO, 2003, p. 217). 

Portanto a maneira como os pais conduzem a família acarreta 
o amoldamento do caráter e personalidade dos filhos. Entretanto, ape-
sar da correria do dia a dia e competividade existente no mercado de 
trabalho, os pais devem consagrar e separar um tempo de qualidade 
para passarem com seus filhos. Tendo em vista, acompanhar e orien-
tar o desenvolvimento cognitivo, físico e social deles. Pois: 

A família é um complexo sistema de organização, com 
crenças, valores e práticas desenvolvidas ligadas dire-
tamente às transformações da sociedade, em busca da 
melhor adaptação possível para a sobrevivência de seus 
membros e da instituição como um todo. O sistema fa-
miliar muda à medida que a sociedade muda, e todos os 
seus membros podem ser afetados por pressões interna 
e externa, fazendo que ela se modifique com a finalidade 
de assegurar a continuidade e o crescimento psicosso-
cial de seus membros. (MINUCHIN, 1985, 1988). 

Observa-se, pois, que o relacionamento familiar tem grade influên-
cia na estruturação psíquica e emocional dos adolescentes, uma vez que, 
os pais e responsáveis são os principais pontos de referências para seus 
filhos, refletindo desta maneira nas ações, atitudes e na formação de va-
lores étnicos e morais dos mesmos. De acordo com Cury, 2003: 

Pais que não tem coragem de reconhecer seus erros 
nunca ensinarão seus filhos a enfrentar seus próprios 
erros e a crescer com eles. Pais que admitem que es-
tão sempre certos nunca ensinarão seus filhos a trans-
cender seus fracassos. Pais que não pedem desculpas 
nunca ensinarão seus filhos a lidar com a arrogância. 
Pais que não revelam seus temores terão sempre difi-
culdades de ensinar seus filhos a ver nas perdas opor-
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tunidades para serem mais fortes e experientes (CURY, 
2003, p.39). 

Todavia, as influências das mídias digitais também auxiliam no 
desenvolvimento da depressão na adolescência, pois, ao intensificar 
as interações sociais apenas pelo mundo virtual, acarreta o isolamen-
to social e reduz a liberação de noradrenalina, serotonina, dopamina 
e glutamato que são os principais hormônios responsáveis por regula-
rem o estado emocional de nosso sistema psíquico. [1, 9, 14, 15] 

Portanto, apesar do mundo virtual fazer parte da nova geração 
e auxiliar na comunicação com o mundo inteiro através da internet em 
tempo real; o seu uso demasiado, infelizmente vem trazendo outros 
problemas, tais como: gerenciamento inadequado do tempo, divergên-
cias nas atividades do dia a dia, e também no relacionamento familiar 
e com os amigos, ocasionando vários prejuízos físicos e mentais aos 
seus usuários por utilizarem inadequadamente. [3, 4, 10]. 

Diante de tais circunstâncias o adolescente passa a desenvol-
ver os sintomas de ansiedade e de depressão, pois, desejam que suas 
vontades sejam satisfeitas instantaneamente, por exemplo: ao enviar 
uma mensagem de texto para algum colega ou amigo, se o mesmo de-
mora para visualizar ou responder, o adolescente com quadro depres-
sivo já começa a criar diversos pensamentos paranoicos; por exemplo: 
“ele não gosta mais de mim, se gostasse já teria respondido as minhas 
mensagens”.  

É interessante frisar que os componentes genéticos, também 
contribuem para o desenvolvimento da depressão na adolescência, 
principalmente em famílias de primeiro grau, ou seja, se os pais tem 
depressão, é bastante provável que seus filhos também desenvolvam 
o mesmo quadro clinico de seus pais, entretanto, a descendência ge-
nética influência sim, porém, não é o fator decisivo para o desenvolvi-
mento da patologia. [15]. 

 Sendo, portanto, essencial a realização do diagnóstico corre-
tamente, pois em muitos casos os adolescentes com depressão apre-
sentarão atitudes rebeldes e indisciplinares, para expressarem a sua 
dor, angústia e solidão. Porém, os pais por desconhecerem os sinais 
expressados, acabam utilizando como recurso a coerção física, tendo 
em vista melhorar o comportamento de seus filhos, mas infelizmen-
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te tal atitude ocasiona o agravamento ainda maior do quadro clínico 
apresentado, levando muitas vezes a cometerem até suicídio por não 
serem compreendidos. 

Mas antes de cometerem suicídios e ceifarem com a própria 
vida, os adolescentes começam a indicar alguns sinais, dentre eles: a 
mutilação, ou seja, a realização de ferimentos em si próprios, passam 
a doar seus objetos e pertences pessoais, apresentam desleixo com 
a aparência, e por fim começam expressar-se verbalmente sobre a 
vontade que sentem de morrerem. Segundo Cury, 2003: 

Nunca o conhecimento médico e psiquiátrico foi tão 
grande, e nunca as pessoas tiveram tantos transtornos 
emocionais e tantas doenças psicossomáticas. A de-
pressão raramente atingia as crianças. Hoje há muitas 
crianças deprimidas e sem encanto pela vida. Pré-ado-
lescentes e adolescentes estão desenvolvendo obses-
são, síndrome do pânico, fobias, timidez, agressividade 
e outros transtornos ansiosos. Milhões de jovens estão 
se drogando. Não compreendem que as drogas podem 
queimar etapas da vida, levá-los a envelhecer rapida-
mente na emoção. (CURY, 2003, p.15). 

Em sua maioria os suicídios na adolescência ocorrem com 
maior frequência entre as meninas do que entre os meninos, princi-
palmente diante dos problemas familiares e escolares vivenciados. No 
qual o adolescente com imaginação suicida poderá tentar tirar a pró-
pria vida com mais de uma tentativa, mediante a utilização de drogas, 
enforcamento, envenenamento, ou até mesmo com arma de fogo e 
arma branca. [2, 7, 13,15, 18]. 

A depressão, também interfere no rendimento escolar dos ado-
lescentes, pois diante de situações de estresses e de ansiedades, em 
que há a necessidade de desenvolver estratégias e mecanismos para 
solucionar as situações problemas vivenciadas, os adolescentes ficam 
anestesiados, impossibilitando desta maneira o amadurecimento psí-
quico e social deles. [9]. 

Portanto, é primordial que o espaço escolar seja um local acolhe-
dor e estimulante, no qual os discentes tenham prazer de querer apren-
der mais e mais, ao mesmo tempo em que os educadores proporcione 
uma educação fascinante, através da flexibilização dos conteúdos curri-
culares. Tudo isso, tendo em vista uma formação cidadã, que promova a 
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socialização, independência, autonomia, criação da identidade, e sobre 
tudo, o gerenciamento das emoções e sentimentos. 

Bem como, o apoio multiprofissional de psicólogos e psiquiatras 
presentes no Sistema Único de Saúde (SUS) e no Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS), pois em sua maioria, o quadro clínico deman-
dará um atendimento especializado, do qual a escola e educadores, 
por si só ficam impossibilitados de auxiliar neste processo de reabilita-
ção do adolescente. Sendo, essencial que a escola reúna o conselho 
de classe juntamente com os pais do aluno depressivo, que em sua 
maioria desconhecem os conflitos e dificuldades que seus filhos vêm 
vivenciando, e assim juntos adotem medidas adequadas para o bem 
estar do adolescente. [9, 10, 28]. 

Segundo Souza, (1999), existem diferenças nas manifestações 
clínicas de meninos e meninas. Por outro lado, as meninas se sentem 
tristes, vazias, irritadas, ansiosas, preocupadas com sua aparência. 
Os meninos mostram sentimentos de desprezo, desafios e problemas 
de comportamento (violência, ausência da escola, fuga de casa). 

Neste sentido, a escola atuará como mediadora entre os ado-
lescentes depressivos, pais e sistema de saúde. Logo, outra medida 
que pode ser adotada por ela em pró dos discentes em sofrimento 
é auxiliar na mobilização da comunidade escolar, ou seja, dos pais, 
alunos, mestres e funcionários da instituição de ensino, mediante a 
criação de projetos sociais de acolhimento, com a finalidade de com-
bater o bullying e o preconceito, pois, os mesmos, também contribuem 
significativamente para o agravamento da depressão; bem como pro-
mover a participação da comunidade escolar em palestras e cursos 
de capacitação, dos quais demonstrem as patologias e características 
da pessoa depressiva, tendo em vista ajudar em sua identificação e 
tratamento. [5, 9, 18]. 

6. DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Observa-se, portanto, que são inúmeros fatores que podem 
contribuir para o desenvolvimento da depressão na adolescência, sen-
do essencial a efetivação do diagnóstico corretamente, pois para cada 
patologia, existem tratamentos diferentes, no qual os medicamentos 
utilizados variam de um paciente para o outro.  
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Mas antes de ser realizado o uso de antidepressivos, é essen-
cial o atendimento psicoterapêutico com o paciente; pois em muitos 
casos só a psicoterapia já é suficiente para o tratamento, porém se o 
quadro clinico do adolescente for mais profundo há a necessidade do 
uso tanto de medicamentos quanto de psicoterapias. Sendo, portanto, 
a desipramina, imipramina, nortriptilina e amitriptilina, os antidepressi-
vos mais utilizados para tratar a depressão. [4, 5, 10]. 

Por outro lado, o psicoterapeuta ao administrar um medicamen-
to ao adolescente, ele deve levar em consideração a quantidade e a 
duração dos antidepressivos, com a finalidade de atender as necessi-
dades do paciente, além de ficar atento ao surgimento de efeitos co-
laterais ocasionados pela sensibilidade do organismo ao tratamento, 
que diante de tais circunstâncias o medicamento deve ser suspendido 
ou trocado por outro, que não traga mal estar e nem danos colaterais. 
[3, 5, 28]. 

Também é interessante frisar, que o tratamento leva cerca de 
duas a quatros semanas para surtirem os primeiros efeitos positivos, 
sendo primordial para a melhora do quadro clínico a adoção de hábitos 
saudáveis pelo paciente, tais como: prática de atividades físicas, ali-
mentação balanceada, respiração de ar puro, bem como o desenvol-
vimento da espiritualidade, pois a mesma influência beneficamente no 
processo de reabilitação da saúde do paciente, independentemente de 
sua religião. [16, 28] 

Portanto, durante as sessões de psicoterapia, o adolescente 
conseguirá diferenciar as emoções que sentem, além de redescobrir o 
sentido da vida, pois os traumas que passou no passado sejam eles: 
bullyings, violência sexual, tentativas de suicídios, anorexia, uso de 
drogas, influência das mídias digitais, conflitos familiares, genética, 
entre vários outros fatores que favorecem o surgimento da depressão, 
serão compreendidos e tratados, trazendo deste modo, bem-estar, 
saúde e apoio psicológico para superar as suas limitações e proble-
mas vivenciados. De acordo Cury, 2003: 

Certa vez uma estudante de engenharia me procurou 
queixando-se de depressão. Ela passara por sete psi-
quiatras e tinha tomado quase todos os tipos de antide-
pressivos. Estava desanimada. A vida não tinha cor. A 
esperança se dissipara. A dor da depressão, que é o últi-
mo estágio do sofrimento humano, roubara-lhe o sentido 
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da vida. Fiquei comovido com sua falência emocional. 
Disselhe que ela não deveria se conformar em ser uma 
doente. Ela poderia virar o jogo. O resgate da lideran-
ça do seu eu seria capaz de potencializar o efeito dos 
medicamentos e resgatar seu encanto pela vida. Afirmei 
que ela tinha dentro de si ferramentas que estavam su-
butilizadas. Comentei que, apesar de importante, a me-
dicação era um ator coadjuvante do tratamento. Quem 
é o ator principal? O gerenciamento dos pensamentos 
negativos e das emoções angustiantes. Ela aprendeu 
que todo o lixo que passava pelo palco da sua mente 
era registrado automaticamente na memória e não podia 
mais ser deletado, apenas reeditado. Compreendeu que 
devia não apenas entender as mazelas do seu passado 
para fazer essa reedição, mas também criticar cada pen-
samento negativo e cada emoção perturbadora. Assim, 
a jovem frágil pouco a pouco deixou de ser vítima dos 
seus problemas e começou a reescrever a sua história 
e a contemplar o belo. As flores apareceram depois do 
longo e insuportável inverno. Ficou mais bonita. Todos 
que passam pelo caos da depressão, do pânico, das fo-
bias, das perdas, e o superam, ficam mais bonitos inte-
riormente. (CURY, 2003, p.147) 

Da mesma maneira, os pais precisam ensinar suas 
crianças e adolescentes a criticar suas próprias ideias 
negativas, a virar a mesa contra seus medos, a enfrentar 
as suas mágoas e timidez. Na minha opinião, gerenciar 
os pensamentos é uma das mais importantes descober-
tas da ciência atual, e com grande aplicabilidade na edu-
cação e na psicologia. [...] Pois, de que adianta apren-
der a equacionar problemas de matemática se nossos 
jovens não aprenderem a resolver os problemas da vida, 
de que adianta aprender línguas se não souberem falar 
de si mesmos? (CURY, 2003, p.148) 

Diante dessa análise, observa-se que o gerenciamento dos 
pensamentos tem grande influência para melhoria do quadro clínico 
do paciente depressivo. Auxiliando deste modo, na realização de es-
colhas mais assertivas, além de melhorarias nos relacionamentos fa-
miliares e sociais, pois com a superação da baixa autoestima, que é 
um dos fatores que também desencadeia a depressão, o adolescente 
conseguirá ver o mundo sobre outra perspectiva e gradativamente vai 
conseguido realizar as atividades do dia a dia, que antes lhe faltava 
forças para concretiza-las.  

Desta maneira, conforme a saúde do adolescente vai melho-
rando, os antidepressivos devem ser retirados gradativamente entre 
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um período de duas a quatro semanas, mediante a administração de 
doses menores, e posteriormente a metade da metade da dose, antes 
da retirada total da medicação, tendo em vista evitar impactos e danos 
colaterais ao organismo do paciente. [16]. 

CONCLUSÃO  

Conclui-se, portanto que a depressão é uma doença mental 
que pode causar isolamento social, baixo rendimento escolar, uso de 
drogas na tentativa de sentir-se melhor, baixa autoestima e lentidão. 
Que ao ocorrer na adolescência pode levar ao aparecimento de de-
pressão maior na idade adulta. Sendo, pois, essencial a realização do 
rápido diagnóstico para iniciar com o tratamento psicoterapêutico e 
conforme o quadro clinico do paciente introduzir a utilização de medi-
camentos antidepressivos. 

Portanto, de acordo com os estudos realizados foi possível 
verificar os avanços da medicina psiquiatra nos últimos séculos, que 
auxiliou na desconstrução de dogmas e crenças estereotipadas, por 
possibilitar a descoberta de novos métodos na efetivação de atendi-
mentos mais humanizados. No qual o psicólogo passou a intervir psi-
cologicamente mediante ações preventivas, juntamente com o apoio 
e envolvimento da escola e da família para que o adolescente se sinta 
mais amado e também valorizado. Reduzindo, desta maneira a proba-
bilidade de recaídas e de tentativas de suicídios dos mesmos. 

Além de verificar a importância da utilização de antidepressivos 
durante o tratamento, tendo em vista, auxiliar na recuperação do pa-
ciente. Pois, além dos remédios, é necessário que o adolescente rea-
lize o acompanhamento com o psicoterapeuta, caso contrário, quando 
a medicação for interrompida mesmo de modo gradual, ocorrerá a re-
caída do mesmo, por causa do tratamento inadequado do transtorno 
ocasionador da depressão. Um exemplo disso, são os relacionamentos 
abusivos, no qual a vítima precisa aos poucos quebrar os elos da cor-
rente que a uni ao agressor, caso contrário as seções psicoterapeutas 
e os medicamentos servirão apenas como anestésicos para camuflar 
a verdadeira problemática ocasionadora dos sintomas depressivos. 

Portanto as intervenções psicoterápicas podem assumir dife-
rentes formas, tais como: psicoterapia de apoio, psicodinâmica breve, 
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psicoterapia comportamental, psicoterapia cognitiva, psicoterapia de 
relações interpessoais, psicoterapia em grupo para casal e família. No 
qual, cada modalidade visa contemplar o tratamento global das dimen-
sões sociais, afetivas, psicológicas, físicas e biológicas do paciente 
depressivo. 

Diante de tudo isso, o psicólogo precisa buscar constantemen-
te por aprimorar a sua práxis psicoterapêutica, mediante a realização 
de cursos de capacitação tais como mestrado e doutorado. Pois, de 
acordo com os seus conhecimentos científicos e teóricos poderá ob-
servar os sinais e sintomas que interferem diretamente na reabilitação 
do adolescente, promovendo desta maneira o diagnóstico e tratamen-
to adequado ao mesmo.  
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RESUMO
O presente artigo tem por escopo discutir as principais problemáticas 
acerca da educação à distância no contexto da pandemia da Covid-19, 
bem como as limitações e desafios deste momento. Para a sua constru-
ção, foi utilizada a abordagem metodológica realizada por pesquisa biblio-
gráfica, percorrendo pelo início da crise pandêmica desde as modifica-
ções no setor educacional, às dificuldades enfrentadas pelos alunos, pais 
e professores. A conclusão da pesquisa não pretende exaurir a temática 
explanada, mas complementar outros estudos difundidos no país.
Palavras-chave: Educação à distância; Covid-19; Alunos, Professores.

ABSTRACT
This article aims to discuss the main issues about distance education 
in the context of the Covid-19 pandemic, as well as the limitations and 
challenges of this moment. For its construction, the methodological 
approach carried out by bibliographic research was used, covering the 
beginning of the pandemic crisis from the changes in the educational 
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sector, to the difficulties faced by students, parents and teachers. The 
conclusion of the research is not intended to exhaust the theme explai-
ned, but to complement other studies disseminated in the country.
Keywords: Distance education; Covid-19; Students, Teachers.

1. INTRODUÇÃO E PROBLEMATIZAÇÃO

O presente artigo foi construído objetivando demonstrar as 
principais implicações do ensino à distância decorrentes do período 
de Covid-19 no Brasil. Para tanto, primeiramente é necessário contex-
tualizar o marco da pandemia. 

No fim do ano de 2019, foi descoberto um novo vírus na cida-
de de Wuhan, na China, o novo coronavírus (Sars-Cov-2)1. Trata-se do 
vírus causador de uma doença respiratória – a Covid-19 – que se es-
palhou rapidamente pela Europa. A partir daí, começaram a surgir os 
primeiros casos no Brasil em meados de março de 2020, o que fez com 
que a Organização Mundial de Saúde - OMS, decretasse a pandemia 
em 11/03/2020 por meio do diretor geral Tedros Adhanom (UNA-SUS, 
2020), diante da letalidade do vírus, que elevou o índice de mortalidade 
entre brasileiros em tão pouco tempo depois de sua descoberta.

O distanciamento social, o fechamento indeterminado de esco-
las e universidades, o confinamento das pessoas em suas residências, 
a adesão obrigatória pelo uso de máscaras, a utilização do espaço do-
méstico para a execução do trabalho em home office e o fechamento 
temporário e restrito à estabelecimentos que não ofereciam serviços 
considerados emergenciais, foram algumas das principais medidas 
adotadas mundialmente na tentativa de conter a disseminação e o 
avanço do vírus.

 Grande parte dos outros países, também seguiram as deter-
minações da Organização Mundial da Saúde - OMS, priorizando o 
isolamento social como medida mitigadora da proliferação da doença. 
Nestes países, as escolas, como sendo espaços de aglomeração de 
pessoas, se enquadram nas atividades que deveriam ser fechadas por 

1  Sars-Cov-2 é um betacoronavírus descoberto em amostras de lavado bronco-
alveolar obtidas de pacientes com pneumonia de causa desconhecida na cidade de 
Wuhan, província de Hubei, China, em dezembro de 2019. Pertence ao subgênero 
Sarbecovírus da família Coronaviridae e é o sétimo coronavírus conhecido a infectar 
seres humanos (MINISTÉRIO DA SAÚDE,2020).
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parte das autoridades públicas, o que causou diversos impactos na 
vida de alunos, professores, gestores e pais. Ocorre que, em razão 
da obrigatoriedade do isolamento social, foi necessário que as institui-
ções de ensino públicas e privadas se reinventassem, implementando 
modalidades de atividades educacionais diferenciadas, de forma re-
mota ou por meio do ensino virtual à distância (EaD), já previstas na 
Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Vale destacar, que diante desse cenário de mudanças e desa-
fios para implementar novos modelos alternativos que sustentassem a 
educação, não houve uma posição unânime quanto ao protocolo a ser 
seguido, seja por parte dos governos municipais, estaduais ou federal, 
desde o início da pandemia (CHARCZUK, 2020).

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Edu-
cação, a Ciência e a Cultura - UNESCO, quase metade dos estudan-
tes de todo o mundo, após um ano de pandemia, ainda vem sendo 
atingida pelo fechamento parcial ou total das escolas, e mais de 100 
milhões de crianças se encontram abaixo do nível mínimo de proficiên-
cia em leitura como resultado da pandemia da Covid-19 (UNESCO, 
2021).

Para o desenvolvimento das atividades escolares, o acesso às 
Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs, pela comunidade 
escolar, foi fundamental. Entretanto, nota-se fragilidades do sistema 
educacional brasileiro, tendo em vista que grande parte da população 
não possuía acesso à conexão de internet estável e com velocidade 
suficiente para acompanhar as aulas online.

O Programa Nacional de Tecnologia Educacional – PROINFO, 
foi criado pelo Ministério da Educação no ano de 1997, com o intuito 
de promover o uso da tecnologia como ferramenta de enriquecimento 
pedagógico no ensino público fundamental e médio. Esse Programa 
objetiva levar às escolas equipamentos tecnológicos como computa-
dores, recursos digitais e conteúdos educacionais. Entretanto, o poder 
público no âmbito federal, estadual e municipal, deve garantir a estru-
tura adequada para receber os laboratórios de informática e capacitar 
os educadores para o uso das máquinas e tecnologias (FNDE, 2017).

Dentro desse contexto de promoção do uso das tecnologias 
como ferramentas pedagógicas, foram criados os Núcleos Tecnoló-
gicos Educacionais (NTE) que é a estrutura descentralizada, de nível 
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operacional do PROINFO, vinculada à uma secretaria estadual ou mu-
nicipal de educação e especializada em tecnologias de informação e 
comunicação (TICs) aplicada à educação.

Desde o início da pandemia em 2020, foi institucionalizado atra-
vés da Secretaria de Estado de Minas Gerais o Regime Especial de 
Atividades não presenciais (REANP), por meio da Resolução SEE nº 
4310/2020, sendo disponibilizado oficialmente à comunidade escolar 
para promover uma maior aproximação e socialização dos estudantes 
com o conhecimento.

Contudo, apesar desses movimentos, a família foi forçada a se 
reorganizar em espaços e tempos jamais dimensionados, enfrentando 
também incertezas sobre trabalho, renda e saúde.  Além disso, mui-
tas vezes, os pais não possuíam a estrutura suficiente para dar conti-
nuidade ao ensino proposto pelas instituições escolares, convivendo 
com crianças e jovens sem as condições mínimas necessárias para 
auxiliá-los.

A problemática está centrada nas condições precárias de aces-
so às TICs para a continuidade do processo de ensino-aprendizagem 
no contexto das aulas online, que seria a realidade da grande maioria 
das famílias brasileiras e que dificulta a inclusão educacional das es-
colas públicas no ensino à distância.

Assim, o objetivo principal dessa pesquisa é analisar se as mo-
dalidades educacionais propostas durante a pandemia foram de inclu-
são ou exclusão nesse cenário pandêmico. 

2. METODOLOGIA

 A metodologia utilizada na presente pesquisa é o estudo biblio-
gráfico, baseando-se em artigos e dados de sites da internet, pois es-
tes oferecem referenciais teóricos importantes para a análise e cons-
trução do estudo abordado.

 Desse modo, optou-se por realizar uma pesquisa bibliográfica, 
de caráter exploratório e descritivo para analisar minuciosamente os 
impactos da pandemia de Covid-19 no ensino à distância no Brasil.

 Nos dizeres de Fonseca, a pesquisa bibliográfica é realizada:

[...] a partir do levantamento de referências teóricas já 
analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrôni-
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cos, como livros, artigos científicos, páginas de web-
sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 
pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador co-
nhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, 
porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamen-
te na pesquisa bibliográfica, procurando referências teó-
ricas publicadas com o objetivo de recolher informações 
ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito 
do qual se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32).

No mesmo sentido, Lakatos e Marconi (2003, p. 183) aduzem 
que “a pesquisa bibliográfica não é a mera repetição do que já foi dito 
ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob 
novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras”. 

Assim, a pesquisa bibliográfica se torna importante no levanta-
mento de informações significativas que auxiliam no desenvolvimento 
da pesquisa em todas as suas nuances.

Diante disso, a pesquisa será também de cunho exploratório, 
ou seja, tendo por finalidade investigar um assunto pouco analisado. 
Além disso, esse tipo de pesquisa não requer a elaboração de hipó-
teses a serem testadas, limitando-se a definir os objetivos e a buscar 
informações acerca do assunto determinado pelo pesquisador.

Cervo et. al (2007) explicam que as pesquisas exploratórias 
tem por escopo familiarizar-se com o fenômeno a ser estudado ou 
obter uma nova percepção a partir dele, bem como desvendar novos 
conhecimentos.

Já o estudo descritivo, realiza a análise e a interpretação dos 
fatos na realidade, sem a interferência do pesquisador, restringindo-se 
apenas à exposição do fenômeno estudado. 

Sendo assim, nesse tipo de pesquisa, não há o envolvimento do 
pesquisador, mas apenas a observação e o registro de todos os aspec-
tos relacionados àquele objeto de estudo, bem como suas causas, rela-
ções e conexões com outros fenômenos (BARROS; LEHFELD, 2007).

Portanto, diante da metodologia adotada e aplicada na pes-
quisa, presume-se a grande contribuição para os estudos posteriores 
nessa abordagem temática. 



101

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

É inegável que a expansão e desenvolvimento das Tecnologias 
da Informação e Comunicação, estão presentes nas formas de 
comunicação do ser humano de diversas maneiras. Desde a década 
de 1990, a presença do computador e dos recursos tecnológicos de 
modo geral, também trazem a necessidade do poder público em dimi-
nuir as diferenças de oportunidades na formação entre os alunos do 
sistema público e privado. 

Várias mudanças foram percebidas na sociedade a partir do 
desenvolvimento das invenções tecnológicas, que possibilitaram no-
vas formas de relacionamento, trabalho e economia, influenciando o 
contexto educacional e direcionando o olhar para as desigualdades de 
acesso à informação, que poderia ser minimizada a partir da imple-
mentação do PROINFO. 

Os dados mundiais sobre a educação da época da criação do 
programa, indicavam que, de modo geral, associam situações sociais 
críticas a países que não oferecem educação de qualidade às suas 
populações, não priorizando, dessa forma, a dimensão humana do 
desenvolvimento (BRASIL, 2013). 

 A pandemia da COVID-19 não trouxe apenas o medo e a inse-
gurança, mas, também, uma enorme lacuna no aprendizado das crian-
ças, adolescentes e jovens do Brasil. Devido ao perigo do contágio e 
propagação do vírus na população, houve a necessidade do isolamen-
to social, sendo obrigatório o cancelamento das aulas presenciais. 

O Ministro da Educação, Milton Ribeiro, homologou o Parecer 
nº 19 do Conselho Nacional de Educação (CNE), que estendeu até o 
dia 31 de dezembro de 2021 a permissão para atividades remotas no 
ensino básico e superior em todo o país (MEC, 2020).

 Diante disso, uma parcela considerável dos alunos teve pre-
juízos no aprendizado pelo fato de não ter, em suas moradias, equi-
pamentos tecnológicos e internet para o acesso às aulas virtuais, aos 
materiais e atividades disponibilizadas pelos professores nas platafor-
mas digitais. 

Dessa forma, os alunos de baixa renda não tiveram acesso 
a uma educação igualitária e inclusiva, pois não foi oferecido apoio 
às famílias e, principalmente, aos alunos. Observa-se, ainda, a falta 
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de preparação por parte dos professores para lidar com estes alunos 
nesta situação, não tendo o suporte adequado no que diz respeito ao 
acesso às aulas gravadas e nas atividades disponibilizadas pela ins-
tituição.

Essas modificações no sistema de ensino-aprendizagem pro-
vocadas pela necessidade de isolamento social devido à crise sani-
tária da Covid-19, destacaram ainda mais as lacunas que separam 
as classes sociais no Brasil, bem como possibilitaram o aumento das 
desigualdades e as condições de vulnerabilidade.

No âmbito da educação, as discussões em torno da inclusão de 
populações marginalizadas do processo de escolarização passaram a 
ser disseminadas no bojo de declarações internacionais que propaga-
vam o direito à educação para todos, sobretudo a partir da década de 
1990 (NOZU; BRUNO, 2021).

Mediante essa colocação, percebe-se que tal problematização 
de inclusão e igualdade no ensino já vem permeando há algum tem-
po e se acentuou ainda mais na pandemia. Isso se deve ao fato de a 
educação ser considerada por grande parte da sociedade como fator 
primordial na busca por igualdade social.

Todavia, o ensino à distância que já era considerado por muitas 
pessoas como sendo de proveito insatisfatório, pelo fato do aluno e 
professor não ocuparem o mesmo espaço ao mesmo tempo durante 
o período das aulas, se tornou a única opção para a continuidade do 
aprendizado.

Por exigir maior grau de autonomia e desenvolvimento de estra-
tégias para os alunos, pais e professores, além da estrutura material 
para acesso às aulas, como o uso da internet, por exemplo, o ensino à 
distância tem se tornado desafiador. 

De acordo com os dados provenientes da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua - Tecnologia da Informação e Co-
municação, 12,646 milhões de famílias brasileiras com filhos na rede 
pública de ensino, ainda não tinham acesso à internet em casa até o 
último trimestre antes da pandemia. Em contrapartida, quase todos os 
estudantes de escolas particulares tinham acesso à internet, perfazen-
do um percentual de 98,4%, o que demonstra uma diferença gigan-
tesca na estrutura do ensino à distância na realidade dessa minoria 
(IBGE, 2021).
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Conforme aduzem Santinello et. al. (2020, p. 15), apesar da im-
plementação do ensino à distância adotado com urgência nas escolas 
brasileiras, sobretudo na rede pública, o uso inapropriado dessa proposta 
faz com que o processo de ensino e de aprendizagem se torne incoerente 
e acrítico, já que a informação por si só não estabelece a construção do 
conhecimento, apenas a transmissão de dados sem a reflexão devida.

Em se tratando de educação, principalmente no que tange à 
rede pública de ensino, onde a maioria dos alunos vivem em situações 
menos favorecidas em relação aos alunos de rede privada, faz-se ne-
cessário que a sociedade se mobilize para buscar amparo estatal por 
meio da criação de políticas públicas educacionais visando a diminui-
ção das diferenças sociais e ao apoio de todos os envolvidos neste 
processo de democratização do ensino-aprendizagem.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A pandemia da Covid-19 vem impactando mundialmente a po-
pulação em todos os setores, especialmente no educacional. Os resul-
tados dos imprevistos gerados pela crise pandêmica em curto prazo 
foram devastadores, porém mediante a imprevisão do término desse 
período, pouco se sabe acerca do alcance das consequências de mé-
dio a longo prazo.

 A utilização de novas estratégias pedagógicas adotadas no 
ensino brasileiro, trouxeram inúmeros desafios para os alunos, prin-
cipalmente para aqueles do ensino público, desprovidos de recursos 
suficientes para acessarem o ensino à distância.

Ademais, a partir da análise bibliográfica empreendida, pro-
curou-se demonstrar que garantir a equidade de acesso é primordial 
para permitir a continuidade dos estudos na transformação do ensino 
presencial em à distância na rede pública, e concluir que esta ainda 
permanece excluída dos avanços na esfera educacional.
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RESUMO
Este estudo tem por objetivo problematizar o ensino médio técnico pro-
fissional no Brasil a partir dos anos de 1980, considerando a concep-
ção de instrumento social estatal com vistas à ideologia da emprega-
bilidade. Tal justificativa se embasa através dos princípios ideológicos 
da acumulação capitalista, no qual se constitui como uma educação 
em que as características do discurso da empregabilidade norteiam 
o processo de aprendizagem para o capital. Para compreender tais 
aspectos, o objeto de estudo é situado historicamente, levando em 
consideração suas características específicas, suas conexões e rela-
ções internas, para cujo movimento exige uma apreensão além do que 
se manifesta na realidade. Este movimento possibilita compreender 
os mecanismos que, historicamente, fizeram e fazem com que o en-
sino médio técnico profissional se mostre muito mais como difusores 
que busca garantir a ideologia da empregabilidade, do que oferecer 
aos jovens processos educativos mais amplos, que os tornem sujeitos 
conscientes e críticos. 
Palavras-chave: Formação Técnica Profissional; Capital; Trabalho.

ABSTRACT
This study aims to problematize professional technical secondary edu-
cation in Brazil from the 1980s onwards, considering the conception of 
a state social instrument with a view to the ideology of employability. 

CAPÍTULO 8

FORMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CONCEPÇÃO 
ESTATAL PARA A EMPREGABILIDADE
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This justification is based on the ideological principles of capitalist ac-
cumulation, which constitutes an education in which the characteristics 
of the employability discourse guide the learning process for capital. 
In order to understand such aspects, the object of study is historically 
situated, taking into account its specific characteristics, its connections 
and internal relationships, for which movement requires an apprehen-
sion beyond what is manifested in reality. This movement makes it pos-
sible to understand the mechanisms that, historically, have made and 
make the professional technical secondary education appear much 
more as diffusers that seek to guarantee the ideology of employabi-
lity, than offering young people broader educational processes, which 
make them conscious subjects e critical.
Keywords: Professional Technical Training; Capital; Work.

1- Introdução 

Este estudo é uma pesquisa bibliográfica e fez parte da pes-
quisa que foi realizada na elaboração da tese de doutorado do Pro-
grama de Pós-Graduação em Educação na Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU), inserido na linha de pesquisa Trabalho, Sociedade 
e Educação, intitulada Ensino Médio Técnico Profissional: Um proces-
so instrumental para a empregabilidade.

 Assim, tem por objetivo problematizar o ensino médio técni-
co profissional no Brasil a partir dos anos de 1980, considerando a 
concepção de instrumento social estatal com vistas à ideologia da 
empregabilidade. Isto porque os anos de 1980 é um marco político, 
econômico e social para o país, pois saímos de um longo período do 
regime militar para iniciarmos a redemocratização de um Estado civil e 
democrático de direito. Ao tanto que em 1988, é promulgada a Consti-
tuição Federal da República, que dentre outras questões, tratou a Edu-
cação como um direito social. Porém, ao mesmo tempo em que o país 
se reestabelecia democraticamente, sua economia se internacionaliza 
através do processo de globalização econômica, e assim, surgiram 
medidas governamentais neoliberais de liberalização e desregulamen-
tação das economias, ampliando a mobilidade do capital e do trabalho, 
reforçando o ideal de competitividade e levando a transformação do 
mundo em um só mercado.
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 No que se refere ao trabalho, deflagra uma intensa reestrutu-
ração no processo produtivo através da introdução de novas tecno-
logias, que por sua vez, requer trabalhadores multifuncionais e poli-
valentes que saibam lidar com as incertezas que apregoa o sistema 
de produção (Antunes, 2009). A educação, em especial a educação 
profissional, passa então a conter aspectos que vão de encontro com 
o atual modelo tecnológico de produção, e assim a força de trabalho 
vai sendo educada em prol das necessidades exigidas pelo mercado 
de trabalho, visando garantir a reprodução ideológica do capital nas 
relações do processo de aprendizagem no qual articula o envolvimen-
to do trabalhador com o seu trabalho, o que implica em capturar pelo 
capital a subjetividade deste trabalhador. 

Nesta realidade, a formação técnica posto pelo Estado para 
os jovens trabalhadores trazem a concepção do ensino médio inte-
grado à formação técnica profissional. Apesar de terem sido construí-
dos por meio de uma proposta “[...] de currículo integrado, englobando 
as diversas dimensões da formação integral do trabalhador: trabalho, 
cultura, sociedade, ciência e tecnologia, participação sindical e cida-
dania” (MANFREDI, 2016, p. 276), acabam por estarem impregnados 
por estes discursos engendrados pela classe empresarial capitalista. 
Isto porque de acordo com Kuenzer (2017, p. 340) a concepção da 
formação técnica profissional está inserida em um quadro conceitual 
de maior amplitude, ou seja, em consonância com as demandas do 
mercado, que cada vez mais buscam implementar uma nova qualida-
de ao processo de aprendizagem, aproximando-a de padrões compor-
tamentais e participativos com o objetivo de “[...] formar subjetividades 
flexíveis que se relacionem, produzam e consumam em uma socieda-
de cuja base técnica, a mover o mercado, é a microeletrônica”.

Portanto, o que nos instiga a esta investigação é que esta for-
mação técnica profissional de nível médio está em conformidade como 
as estratégias do governo neoliberal e com a manutenção do sistema 
capitalista, no sentido de formar estes Jovens de acordo com os dis-
cursos ideológicos da empregabilidade, responsabilizando-os, preco-
cemente, quanto ao seu futuro profissional.  E assim, o Estado deixa 
que as características embasadas em uma formação mercadológica 
prevaleçam sobre os demais conteúdos currículos que compõem o 
processo da formação ontológica sobre o ser humano e social.
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Para atender ao objetivo proposto desta pesquisa, tanto do 
ponto de vista teórico quanto metodológico, necessitamos de um re-
ferencial que nos ofereça elementos para pensar a sociedade, a edu-
cação e as formas de trabalho em sua totalidade, de acordo com as 
contradições e conexões com que os fenômenos vão sendo negados 
e preservados em sua historicidade. Neste viés, optou-se pelo princí-
pio norteador os pressupostos teóricos-metodológico do materialismo 
histórico dialético, pois este oferece subsídios para pensar a socieda-
de e os meios de produção em sua totalidade, pela análise de suas 
contradições e historicidade, o que de acordo com Krapívine (1986, p. 
161) “[...] ao revelar a contradição principal dum processo equivale ao 
descobrimento da sua essência”. Isto porque as contradições de deter-
minados fenômenos estão vinculadas a uma concepção de realidade 
e de mundo, que ao considerar as características específicas, as co-
nexões e relações internas de um objeto analisado, nos permitirá des-
vendar o conjunto de procedimentos não manifestados aparentemente 
no objeto pesquisado, pois fenômeno e essência não se exprimem em 
tempo real. 

Este movimento nos possibilita contextualizar e compreender 
os mecanismos que, historicamente, fizeram e fazem com que o en-
sino médio técnico profissional se mostre muito mais como difusores 
que busca garantir a ideologia da empregabilidade, como condições 
necessárias para preservar a hegemonia da superestrutura da socie-
dade capitalista. Ou seja, busca muito mais alimentar as condições 
necessárias a sobrevivência do capital do que oferecer aos jovens 
processos educativos que os tornem sujeitos conscientes, críticos e 
autônomos. Neste sentido, percebe-se que o ensino médio técnico, ao 
reproduzir as condições ideológicas direcionadas para a empregabili-
dade, faz com que os jovens sejam ao mesmo tempo produzidos por 
essa realidade, e assim, os mantém como indivíduos de uma determi-
nada classe social que esteja subordinada ao sistema capitalista. 

2- Estado, Capital e Ensino Médio Técnico Profissional 

O final do século XX, especificamente a partir dos anos de 
1980, o sistema político, econômico e educacional sofreu significativas 
mudanças em função do processo de redemocratização do Estado 
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brasileiro, ocorrido em 1985. Pois saímos de um extenso período em 
que se fez presente um Estado totalmente autoritário, governado pela 
ditadura das forças militares, visando atender as necessidades econô-
micas da classe burguesa nacional e internacional, para começarmos 
a constituir um Estado civil e democrático, voltado para o desenvolvi-
mento de uma consciência de direitos e cidadania, que reinstaurasse 
a liberdade democrática na sociedade.

Ao tanto, que em 1988, três anos após a reinstauração do re-
gime político democrático, foi promulgado pelo Presidente da Repúbli-
ca, José Sarney, a Constituição Federal da República, na qual busca 
garantir direitos e políticas sociais com relação à educação, a saúde e 
ao trabalho, bem como definir as atribuições e competências entre os 
órgãos federal, estadual e municipal, visando garantir tais direitos. A 
Constituição Federal é um avanço para a sociedade brasileira na me-
dida em que traz um “[...] caráter redistributivista das políticas sociais, 
assim, como de uma maior responsabilidade pública na sua regula-
ção, produção e operação” (DRAIBE, 1998, p.16).

Entretanto, concomitantemente ao processo de redemocratiza-
ção do Estado brasileiro na década de 1980, o mundo capitalista, nos 
anos de 1970, começou a expressar sinais evidentes da crise estru-
tural da sua produção. Assim, os países capitalistas que comandam 
as economias mundiais, como por exemplo, Estados Unidos, Inglater-
ra e Alemanha, iniciaram um intenso processo de reorganização do 
capital, o que levou a transformação do mundo em um só mercado, 
intensificando desta forma, a dominação do capital financeiro, pois a 
burguesia “necessita instalar-se em toda parte, explorar em toda parte, 
estabelecer relações em toda parte” (MARX, ENGELS, 2018, p.49). 
Esta reorganização foi possível ser realizada devido ao surgimento da 
tecnologia que se despontava “com vistas a dotar o capital do instru-
mental necessário para tentar repor os patamares de expansão ante-
riores” (ANTUNES, 2009, p.33), bem como com o advento de um novo 
modelo político de governo denominado neoliberalismo, que se apre-
senta como “[...] uma ideologia que consegue ser quase universalmen-
te hegemônica” (FIORI, 1997, p.214). O neoliberalismo parte da ideia 
de um Estado mínimo, no qual reforça o ideal de competividade no 
mercado, de privatização dos bens públicos através da desmontagem 
do setor estatal, da desregulamentação dos direitos do trabalhador, da 
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diminuição dos impostos sobre o capital e da redução dos investimen-
tos com gastos públicos e políticas sociais. 

Neste contexto a educação, em especial a educação profis-
sional se torna parte integrante do capital, tendo por objetivo manter 
sua ideologia sobre a sociedade, no sentido de preparar a força de 
trabalho para o mercado. Neste aspecto Saviani (2008) nos mostra 
que a preparação desta força de trabalho através da educação é parte 
integrante do projeto educativo posto pelo Estado, que historicamente 
vai estruturando e reestruturando o ensino de acordo com as mudan-
ças processadas pelo desenvolvimento da ciência e da tecnologia no 
espaço produtivo. 

Ao tanto que em 1996, foi promulgada pelo Presidente Fernan-
do Henrique Cardoso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal (LDB), nº 9.394, no qual tratou sobre a educação profissional, e em 
1997, foi promulgado o Decreto nº 2.208 e a Portaria nº 646- MEC, no 
qual trataram exclusivamente da Educação Profissional, promovendo 
uma separação entre o ensino médio e o ensino profissional, ou seja, 
uma educação voltada para os jovens filhos (as) da burguesia e uma 
educação voltada para os jovens filhos (as) da classe trabalhadora. O 
Decreto nº 2.208/97 se estabeleceu em três níveis, a saber: Básico, 
Técnico e Tecnológico. Para Ciavatta (2014, p. 61), este Decreto, faz 
parte das determinantes do capital, em que “[...] a desigualdade de 
classes é um fato inevitável. Como a divisão é inevitável temos que 
formar separado, porque ganha-se tempo e aperfeiçoa-se mais rapi-
damente o trabalhador”.

A partir do ano de 2003 até o ano de 2016, assumem a Presi-
dência da República, um governo do Partido dos Trabalhadores, Luís 
Inácio Lula da Silva, por dois mandatos consecutivos, de 2003 a 2010, 
e Dilma Rousseff, a partir de 2011, sendo que esta não conseguiu 
finalizar seu segundo mandato como Presidente da República, sendo 
destituída por meio de um impeachment, no ano de 2016. 

No que se refere à Educação Profissional, em 2004, na primei-
ra gestão do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, o Decreto nº 2.208 
e a Portaria nº 646- MEC, ambos de 1997, que promoveu a separa-
ção entre o ensino médio e o ensino profissional, foram revogados e 
substituídos pelo Decreto nº 5.154/2004. Este Decreto apontou para 
a legalização de uma estrutura da integração curricular entre os ensi-
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nos de níveis médio e técnico de acordo com a LDB de 1996, porém, 
“[...] apesar das tentativas de o Ministério da Educação, imprimir nova 
marca à política educacional em curso, no geral, observou-se a mes-
ma fragmentação e descontinuidade da década anterior” (MANFREDI, 
2016, p. 249).  De acordo com Manfredi (2016) o que se observou a 
partir do governo Lula foi uma série de Leis, Decretos e Resolução que 
foram sendo promulgados pelo governo tendo por objetivo ajustar e 
ampliar o ensino médio técnico profissional para os jovens em todo o 
território nacional. Com isso, ocorreu uma multiplicação de programas 
e projetos de formação profissional de nível básico e técnico na socie-
dade brasileira, que muitas vezes se sobrepunham, pois “a gênese do 
Decreto 5.154/04, ao mesmo tempo em que revoga o Decreto 2.208, 
cria vários programas de educação profissional, como Escola de Fá-
brica, PROJOVEM, PROEJA” (CIAVATTA, 2014, p.61).  Já em 2011, foi 
criado no governo de Dilma Rousseff o Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), através da promulgação 
da Lei nº 12.711 de agosto de 2012, e a Resolução de nº 6 de setem-
bro de 2012, no qual definiu as diretrizes nacionais para a Educação 
Técnica de Nível Médio. 

 O que se pode observar nos contextos dos governos de Lula 
e Dilma com relação ao ensino médio profissional de nível técnico, foi 
a definição da “[...] educação profissional como parte integrante da 
educação básica, podendo ser desenvolvida de forma articulada (inte-
grada e concomitante) e subsequente ao ensino médio” (MANFREDI, 
2016, p. 2666). No entanto, na prática, deixou a desejar quanto os as-
pectos da formação integral, em que o trabalho como princípio educa-
tivo e formação humana estivesse presente. Pois em uma concepção 
da formação técnica integrada ao ensino médio, esperava-se que a 
educação ampla e neutra se tornasse parte inseparável da educação 
profissional e da preparação para o trabalho.

Essa compreensão para o ensino profissional está na contro-
vérsia dos grupos privados que se organizam com o apoio do Minis-
tério da Educação. E assim, em 2016, foi sancionado pelo Presidente 
Michel Temer a Medida Provisória nº 746, que culminou com a pro-
mulgação da Lei nº 13.415 em fevereiro de 2017, estabelecendo as 
novas diretrizes e bases para o ensino médio. Esta Lei trouxe mu-
danças com relação à estrutura e organização curricular estabelecen-
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do-a em conformidade com o princípio da flexibilidade, “sob a justifi-
cativa da flexibilização das trajetórias curriculares para atender aos 
projetos de vida dos jovens, a organização curricular passa a admitir 
diferentes percursos” (KUENZER, 2017, p. 334). Assim, a Base Na-
cional Comum Curricular está organizada nas seguintes áreas do co-
nhecimento: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências 
Humanas e Sociais e Formação Técnica Profissional. Para Kuenzer 
(2017) a formação técnica e profissional acaba sendo uma retomada 
ao Decreto nº 2.208/97, no qual poderá ser organizada em módulos, 
com organização de créditos e terminalidades específicas. Ainda de 
acordo com a autora (2017) a formação geral estabelecida pela Lei nº 
13.45/2017, apresenta um caráter genérico, pois a formação deverá 
ser complementada com estudos a ser realizado em uma determinada 
área específica do conhecimento, por meio da educação técnica e pro-
fissional aligeirada, assim, “[...] a integração entre teoria e prática se 
dará ao longo das trajetórias de trabalho, secundarizando a formação 
escolar, tanto de caráter geral como profissional” (KUENZER, 2017, p. 
339). Neste sentido não se concebe um currículo escolar amplo e con-
dizente com a formação sobre o ser social, mas sim com processos 
de aprendizagens voltados para capturar a subjetividade, para que os 
futuros jovens trabalhadores saibam se relacionar bem no ambiente 
laboral com vistas à empregabilidade. 

3- Flexibilização curricular como instrumento para a formação 
subjetiva

Entende-se que o Estado organiza o ensino médio técnico pro-
fissional a fim de atender as demandas com que o Capital vai se rees-
truturando para manter seu poder hegemônico na sociedade. Esse 
movimento nos mostra como a educação é reprodutora das caracte-
rísticas internas do capital, ou seja, vai sendo adequada pelo Estado 
para atender aos interesses do capital em detrimento das necessida-
des educacionais, em que as características sobre a formação ontoló-
gica sobre ser social e histórico não se fazem presente. Isto porque as 
práticas educativas arquitetadas no interior das relações de trabalho 
se estabelecem por força das contradições existentes entre a classe 
dominante e dominada. E nesta atual fase marcada pela reestrutura-
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ção produtiva e pela flexibilização nas relações de trabalho, o ensino 
médio técnico profissional se reduz a um percurso de responsabilida-
de individual e meritocrática, aspectos que causam ainda mais aliena-
ção e precarização do trabalho, pois de acordo com Frigotto (2008) a 
formação requerida para o trabalho nesta era tecnológica da informa-
ção desenvolve habilidades básicas no plano do conhecimento voltado 
para a produtividade, a competitividade e a empregabilidade, forman-
do cidadãos passivos e déspotas de si mesmo.

Segundo Alves (2000) e Antunes (2009), há uma intrínseca 
relação de continuidade e descontinuidade das características da ra-
cionalização do trabalho da fase taylorista/fordista de produção, que 
atualmente visam criar uma maior eficácia para a lógica da flexibiliza-
ção das formas de trabalho, no sentido de capturar a subjetividade do 
trabalhador em prol do seu envolvimento participativo e colaborativo 
com as práticas interdepartamentais. Esta lógica não configura uma 
nova forma de organização do trabalho de acordo com método toyotis-
ta, mas sim, integra e envolve as maneiras do ser, do saber, do pensar 
e do agir dos trabalhadores em prol da produtividade do capital. O que 
se observa é que o fenômeno da competência profissional como um 
mecanismo que sustenta as ideias relacionadas ao discurso da em-
pregabilidade, resguardadas a ideologia das suas características sub-
jetivas de envolvimento consensual e de participação ativa da classe 
trabalhadora no processo de trabalho e produção, preserva a essência 
das mais diversificadas formas de exploração e de alienação do tra-
balho, pois o ser humano é “[...] um produto histórico, o resultado da 
atividade de toda uma série de gerações, cada uma das quais, sobre 
os ombros da anterior, desenvolvendo a sua indústria e o seu inter-
câmbio. Modificando a sua ordem social de acordo com necessidades 
diferentes” (MARX; ENGELS, 2009, p. 37).  

Duarte (1999) nos mostra que os fundamentos pedagógicos 
das reformas educacionais presentes no contexto da competência 
profissional, se limitam as orientações fundamentadas no princípio li-
beral do aprender a aprender, que são apresentadas como sendo as 
novas exigências da sociedade do conhecimento, ou sociedade das 
ilusões. Por isso, aprender a aprender é tido como um instrumento de 
competição para que os trabalhadores possam ingressar ou permane-
cer em um posto de trabalho, ou seja, um meio para que se percebam 
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incapazes e se dediquem constantemente a adquirir novos conheci-
mentos que interessam ao mercado, justificado como condição para a 
empregabilidade.  

O ensino por competências se contrapõe ao ensino baseado no 
acúmulo de conhecimentos científicos, pois as competências não são 
tipos específicos de conhecimentos acumulados ao longo da histori-
cidade do trabalho e da educação, e sim, uma forma de saber ser, de 
saber pensar e de saber fazer, que dependentes um do outro, forme 
a personalidade do indivíduo e se identifique com as singularidades 
do mercado. Tendo por base a LDB de 1996 e as palavras de Ra-
mos (2006) compreende-se o quanto o ensino por competências está 
atrelado à base curricular do ensino técnico profissional, em que as 
orientações baseadas na formação de pensamentos e condutas inter-
ferem nos princípios educacionais da ação formativa, expropriando os 
conteúdos baseados em uma formação densa e sistematizados cien-
tificamente, em prol da realidade econômica.

Para Kuenzer (2017) a flexibilização da organização curricular, 
mediante a reestruturação produtiva e os meios de flexibilizar e or-
ganizar a gestão da força de trabalho faz com que os percursos for-
mativos se voltem para o desenvolvimento de itinerários disciplinares 
nos indivíduos. Esta concepção substitui ou secundariza os conteúdos 
científicos curriculares por uma série de políticas educacionais dire-
cionadas para instruções concretas que se vinculam as demandas e 
necessidades da reorganização do capital, aproximando-a de padrões 
comportamentais e participativos com o objetivo de “[...] formar subje-
tividades flexíveis que se relacionem, produzam e consumam em uma 
sociedade cuja base técnica, a mover o mercado, é a microeletrônica” 
(KUENZER, 2017, p. 340). Ainda conforme a autora (2017) a justificava 
para a flexibilização das trajetórias curriculares da formação técnica 
profissional busca admitir diferentes percursos formativos que aten-
dam aos projetos de vida da classe trabalhadora, mas neste caso, se 
reduz a atender as demandas de um mercado que se articula com os 
conhecimentos e habilidades gestados para a formação dos traços da 
personalidade e do comportamento do trabalhador para a assimilação 
de novos valores de qualidade, produtividade e competitividade.

Esta forma de pensamento nada mais é do que a apreensão 
da dimensão da subjetividade do trabalhador pela classe empresarial, 
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utilizando-a como um discurso efêmero que se apresenta como uma 
maior autonomia e capacidade de interagir com os demais colegas no 
ambiente laboral, mas na verdade “[...] procura capturar o pensamento 
operário, integrando suas iniciativas afetivas-intelectuais nos objetivos 
da produção de mercadorias” (ALVES, 2000, p. 11). Assim, busca ex-
trair o máximo da força de trabalho dos indivíduos através das suas 
formas de ser e pensar, ou seja, da constituição da sua personalidade 
em prol dos avanços do capital e dos seus componentes de explora-
ção e extração da mais-valia. 

Não é apenas o ‘fazer’ e o ‘saber’ operário que são 
capturados pela lógica do capital, mas a sua disposi-
ção intelectual-afetiva que é constituída para cooperar 
com a lógica da valorização. O operário é encorajado a 
pensar ‘pró-ativamente’, a encontrar soluções antes que 
os problemas aconteçam (o que tende a incentivar, no 
plano sindical, por exemplo, estratégias neocorporativas 
de cariz propositivo). Cria-se, consequentemente, um 
ambiente de desafio contínuo, em que o capital não dis-
pensa, como fez o fordismo, o ‘espírito’ operário (Alves, 
2000, p. 54/55). 

Disto decorre um novo e precário mundo do trabalho nesta nova 
fase ofensiva do capital no padrão da acumulação flexível, pois dá 
continuidade a lógica da eficiência e produtividade do trabalho centra-
do na perspectiva da hegemonia capitalista, ao mesmo tempo, em que 
se articula com a coerção e o controle do potencial subjetivo do indiví-
duo, reduzindo a concepção de formação a um conhecimento tácito e 
a prática.  Legitima uma concepção de formação técnica profissional 
alicerçada na função comportamental do sujeito através da adoção 
de um currículo baseado em estratégias de aprendizagens flexíveis, 
“[...] o que permite que as contratações sejam definidas a partir de um 
perfil de trabalhador com aporte de educação geral e capacidade para 
aprender novos processos, e não a partir da qualificação” (KUENZER, 
2017, p. 340). A dimensão constituinte da aprendizagem flexível que se 
alimenta pela fragmentação do uso das novas tecnologias, promovem 
relações em que a aquisição do conhecimento se limita aos proces-
sos de trocas de experiências práticas, sem necessariamente, ter uma 
base teórica que sustenta sua reflexão. 

Ou seja, à medida que conhecimentos tácitos vão sendo 
desenvolvidos pela experiência, serão objetos de refle-
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xão em busca de sua sistematização, sem a mediação 
da teoria; esse processo leva a aprendizagens no pró-
prio processo – o aprender a aprender, a criar soluções 
pragmáticas que podem ser intercambiadas pela lingua-
gem, uma vez compreendidas pela reflexão (KUENZER, 
2017, p. 349). 

É este aprender a aprender que sustenta o currículo da apren-
dizagem flexível, em que o aluno não tem uma concepção aprofunda-
da sobre o conhecimento teórico do que de fato se está analisando. O 
movimento ocorre da prática para a teoria e desta para a prática, por-
tanto é uma teoria vaga, superficial e de baixa densidade teórica, sem 
ter uma explicação em que as dimensões materiais do conhecimento 
se articulem sistematicamente com as dimensões do pensamento. Re-
força o aligeiramento e a fragmentação da formação, como evidencia 
os cursos de formação técnica profissional, em que esvazia o discurso 
pedagógico sistematizado cientificamente ao longo do desenvolvimen-
to histórico da humanidade, em prol dos modos ideológicos de apren-
der sobre a coerência da acumulação flexível. O objetivo principal des-
te processo, é a formação de um trabalhador em que a combinação de 
um conjunto de habilidades técnicas necessárias para desenvolver tal 
função, se articule convenientemente a condutas comportamentais de 
modo a assumir, de forma mais espontânea possível, atitudes que os 
possibilitam a se manterem num posto de trabalho.

Neste contexto, Ramos (2006) nos mostra que os saberes so-
ciais ou o saber ser ganham mais destaques quanto aos requisitos 
atribuídos aos trabalhadores do que os saberes técnicos, e assim, os 
currículos vão sendo readequados para a construção de uma nova 
sociabilidade e subjetividade, cujos fundamentos principais consistem 
em construir valores apropriados à adaptação do sujeito trabalhador 
para a individualização do trabalho e a instabilidade de suas vidas 
pessoais. Assim, as características da sociedade do conhecimento re-
querem que a aprendizagem se estabeleça sob a orientação de 

[...] condutas por valores que respondam às exigências 
desse tempo e pela busca de realização de um projeto 
próprio de vida, que requer uma avaliação permanente e 
a mais realista possível das capacidades próprias e dos 
recursos que o meio oferece” (RAMOS, 2006, p. 161).
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Temos assim, um ensino que constrói seus interesses a favor 
do capital, na medida em que promove a formação humana em con-
sonância estreita e diretamente para o aproveitamento do sistema ca-
pitalista de produção. Este caráter determinista e mecanicista que a 
educação assume sob a esfera dos ditames do capital, a caracteriza 
como um espaço de disputa hegemônica, repleto de contradições e 
antagonismos, pois a desvincula do movimento da realidade históri-
co- social, em que o trabalho educativo absorve as mais perversas 
mazelas de subordinação de ter a sua função social controlada para 
responder aos interesses da classe dominante. 

4- Considerações Finais

Nesta perspectiva, a busca incessante por novos conhecimen-
tos do qual fundamentam os discursos da pós-modernidade, esvazia o 
discurso pedagógico centrado nos processos de formação humana e 
no desenvolvimento de uma consciência reflexiva e crítica sobre os pro-
cessos sociais, pela invasão e subordinação a lógica mercantil, com a 
anuência do Estado. Essas estratégias de subordinação da educação 
ao capital acabam por responsabilizar os próprios indivíduos a busca-
rem, constantemente, os conhecimentos e atualizações necessárias 
para se aproximarem do perfil desejado para o mercado, melhor dizen-
do, pensar e falar aquilo que os empregadores querem ouvir, porque 
no mercado não há lugar para todos. É por questões como estas, que 
a educação se caracteriza como um campo de disputa hegemônica, 
repleto de conflitos, contradições e antagonismos, pois na perspectiva 
da classe dominante, a educação da classe trabalhadora é controlada 
para responder às necessidades técnicas do capital.

O paradigma da empregabilidade sustenta o discurso calcado nas 
competências e na flexibilização curricular, pois os conhecimentos esco-
lares, no qual fazem parte os conteúdos das ciências, da sociologia, da 
filosofia, das artes, tornam-se secundários, porque o que esta em jogo 
no mercado, são atributos a uma formação que possibilita os indivíduos 
a desenvolverem características cognitivas e subjetivas. Nesse sentido, o 
ensino não se fundamenta em conteúdos, mas sim em ensinar as formas 
e maneiras de aprendê-los, para que possam saber utilizá-los quando 
necessário, porque o mercado requer trabalhadores que aceitam e se 
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adequam as constantes mudanças. O que eles precisam é de estarem 
dispostos a fazer várias atividades, sem na verdade, conhecer aprofunda-
mente nenhuma. São estas questões que os tornam trabalhadores multi-
funcionais, ou seja, que aprendam a executar com rapidez as mais diver-
sificadas atividades requeridas pelo mercado na era da produção flexível.

Compreende-se então que as determinações que medeiam à 
reprodução do sistema capitalista, que têm o ensino por competências 
para a empregabilidade como instrumentos constitutivos nas relações 
sociais de trabalho e produção, acaba por responsabilizar os próprios 
indivíduos a buscarem e criarem as condições para o trabalho. Assim, 
a internalização desses fundamentos pela classe que vive do trabalho 
se torna o requisito fundamental, não necessariamente para ingres-
sarem e permanecerem no mercado, pois não há espaço de inserção 
para todos, mas sim, para aprenderem a serem trabalhadores de fácil 
adaptação, no sentido de saberem ser e expressar o que os empre-
gadores querem. Ou seja, de saberem quais são os seus lugares no 
trabalho e de aceitar o que se coloca para eles. 
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RESUMO
As transformações ocorridas decorrentes da Covid-19, em um contex-
to mundial, trouxeram novas e urgentes compreensões e mudanças 
para vários setores da sociedade. No campo da educação formal, es-
sas mutações induziram a recorrer à incorporação efetiva de recursos 
tecnológicos para desenvolvimento dos processos pedagógicos, as-
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sim como os de formação de professores. Nesse sentido, o presente 
trabalho busca colocar em tela a formação continuada proposta no 
coletivo escolar, discutindo como estruturá-la através de grupos cola-
borativos e com o uso de recursos digitais, bem como, sua potencia-
lidade mobilizadora de experiências e construção de saberes. A pes-
quisa, de cunho bibliográfico, tem âncora em autores como Fiorentini 
(2004, 2012), Imbernón (2009, 2010), Kenski (2013), Lévy (1999, 2007, 
2010), Nóvoa (1997, 2009, 2017, 2020) e Tardif (2010, 2014). Então, é 
nesse cenário que a formação continuada com grupos colaborativos, 
indispensável em todos os tempos, mas neste de pandemia realizado 
com recursos digitais, também se torna essencial.
Palavras-chaves: Formação continuada. Grupos colaborativos. Re-
cursos digitais.

ABSTRACT
The transformations that occurred as a result of Covid-19, in a global 
context, brought new and urgent understandings and changes to va-
rious sectors of society. In the field of formal education, these mutations 
led to resorting to the effective incorporation of technological resources 
for the development of pedagogical processes, as well as those for tea-
cher training. In this sense, the present work seeks to put on screen the 
continuing education proposed in the school collective, discussing how 
to structure it through collaborative groups and with the use of digital 
resources, as well as its mobilizing potential for experiences and know-
ledge construction. The bibliographical research is based on authors 
such as Fiorentini (2004, 2012), Imbernón (2009, 2010), Kenski (2013), 
Lévy (1999, 2007, 2010), Nóvoa (1997, 2009, 2017, 2020) and Tardif 
(2010, 2014). So, it is in this scenario that continuing education with 
collaborative groups, indispensable at all times - but in this pandemic 
carried out with digital resources, it also becomes essential.
Keywords: Continuing education. Collaborative groups. Digital resources.

1 Palavras Iniciais

Ser professor é um desafio, solicita um trabalho com respon-
sabilidade, comprometimento, conhecimento e criticidade. Requer 
um processo pedagógico com consciência, na busca constante pela 
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construção humana de si e de todos os sujeitos pelo qual desenvolve 
seu trabalho. Para tanto, é necessário um aprimoramento permanente, 
uma formação contínua que promova avanços e inovações, qualifi-
cando o desenvolvimento da prática. E pensar em formação em tem-
pos de pandemia da Covid-191, nos remete a repensar e reestruturar 
esse processo, com a utilização de recursos digitais e fundamentada 
em grupos de colaboração, com reflexões coletivas, tão essencial na 
contemporaneidade. Assim, busca-se refletir sobre esse processo de 
formação continuada do trabalho pedagógico, no contexto da institui-
ção escolar e realizado de forma colaborativa, com a utilização de 
tecnologias, por meio on-line. 

Nesse cenário, o estudo aqui apresentado é bibliográfico, com 
aporte de estudiosos que delineiam sobre a formação continuada, os 
grupos colaborativos e a importância da tecnologia, sobretudo nos 
processos formativos de professores, intencionando buscar respos-
tas e talvez, aguçar novas perguntas ao debate. Para tanto Fiorentini 
(2004, 2012), Imbernón (2009, 2010), Kenski (2013), Lévy (1999, 2007, 
2010), Nóvoa (1997, 2009, 2017, 2020), Tardif (2010, 2014), entre ou-
tros deram sustentação à problemática, com olhares profundos, refle-
xivos e pertinentes.

Nesta acepção, apresenta primeiramente uma reflexão da for-
mação continuada em tempos de pandemia, após, evidencia o grupo 
colaborativo enquanto possibilidade de fomentar, instituir e alicerçar a 
formação continuada, com diálogo efetivo entre os integrantes do pro-
cesso, na perspectiva de transformação/construção do trabalho peda-
gógico, em um processo que utiliza os recursos tecnológicos para sua 
fundamentação, alinhavando perspectivas e contextos formativos de 
maneira on-line.

Assim, podemos elucidar a necessidade da formação continua-
da enquanto um lugar de aprender, de compartilhar experiências, sa-
beres e de profissionalização contínua, sendo que uma das formas é 
através dos grupos de trabalho colaborativo, fomentando novas práti-
cas, vivências e aprendizagem, com o objetivo primordial de qualificar 
a educação escolar. E neste momento histórico vivido ser realizada 
1  De acordo com o Ministério da Saúde, a Covid-19 (COronaVIrus Disease) é uma 
infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente 
grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global. Destaca-se que no 
Brasil modificou o contexto da educação formal a partir de março de 2020.
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com recursos digitais, na colaboração entre os pares, trazendo os con-
textos reais da escola, as perspectivas, as angústias e os sonhos, jun-
tamente com os aportes teóricos de estudiosos, no desenvolvimento 
de saberes que mobilizam e movimentam o trabalho pedagógico.

2 Formação continuada em tempos de pandemia

As transformações ocorridas no contexto mundial, em decor-
rência da pandemia da Covid-19, trouxeram novas e urgentes com-
preensões para o processo de ensinar e de aprender. Essas mudanças 
induziram a busca de recursos tecnológicos para o processo pedagó-
gico, e em especial, nesta reflexão, para a formação de professores, 
com cursos, palestras, lives, seminários e congressos realizados no 
formato on-line.

Nesta circunstância, um novo paradigma emerge na educação, 
exigindo novas atitudes dos docentes. Em consequência, se revela de 
forma mais contundente, a importância da formação docente conti-
nuada, uma vez que esse profissional precisa se aperfeiçoar, inovar e 
empreender em seu trabalho pedagógico.

Já nos alertava Kenski (2013), que a mudança do panorama 
contextual, do ponto de vista da evolução científica e tecnológica, tem 
colocado à instituição escolar e seus profissionais professores novas 
incumbências e desafios relativos à aprendizagem, à docência e ao 
conhecimento. E talvez, de modo fugaz, nesse momento vivido, que a 
busca pela atualização, pela formação permanente também precisam 
ser em esferas tecnológicas e com a necessidade premente de cola-
boração entre os pares, com mais humanidade e coletividade. Nóvoa 
(2020), em webconferência, via youtube, destaca que,

“[...] uma das consequências da pandemia será uma 
aceleração da história, com isso, o modelo de escola 
que conhecemos passará por uma metamorfose. Diante 
disso, a formação continuada dos educadores se torna 
ainda mais importante. A transição digital, por meio dos 
mais diversos dispositivos, irá acontecer de forma mais 
rápida e teremos uma mudança da escola. É necessá-
rio criar novos ambientes de sala de aula e precisamos 
nos reinventar enquanto educadores no pós-crise. Não 
há futuro para essa sociedade sem que os professores 
saibam estar no momento certo nesse lugar de coragem 
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chamado agora. Destaca ainda que precisamos discutir 
e compartilhar uns com os outros e reconstruir nossas 
aprendizagens. ” 

Assim, a educação precisou, de maneira rápida se adaptar e 
estruturar novos caminhos para que o acesso à aprendizagem conti-
nuasse acontecendo. O profissional docente não parou, pelo contrário, 
ampliou seu trabalho, se adaptou, aprendeu, reaprendeu, está modifi-
cando seus processos e vivendo um momento talvez, inimaginável em 
sua carreira.

Os sistemas de ensino, ao reelaborarem a educação nesse 
cenário precisaram compreender que a prática docente exige novos 
processos de aprendizagem, novos métodos de ensino, novas prá-
ticas avaliativas, novas linguagens e novos saberes, demandando 
formações continuadas, com reflexões colaborativas, primando pelo 
aprender coletivo.

3 Grupos colaborativos e sua importância na formação continuada

A formação continuada precisa ser um processo de reflexivi-
dade crítica, no qual os professores estejam imbuídos e envolvidos 
num movimento de (re) construção de sua identidade pessoal e pro-
fissional. O desenvolvimento profissional se efetiva de diversificadas 
maneiras, e a formação continuada realizada de maneira colaborativa 
é uma delas, trazendo a prática e o contexto teórico. Nos auxilia Tardif 
(2014, p. 237), enfatizando que,

dessa forma, os educadores com suas várias vivências, 
adquirem saberes por meio de suas experiências nos 
espaços de formação e/ou atuação em seus momentos 
de troca. Nesta dimensão os professores são sujeitos 
do conhecimento e possuem saberes específicos ao seu 
ofício [...] A prática deles, ou seja, seu trabalho cotidiano, 
não é somente um lugar de aplicação de saberes produ-
zidos por outros, mas também um espaço de produção, 
de transformação e de mobilização de saberes que lhe 
são próprios. 

Assim, a formação continuada, traduz às oportunidades de re-
flexões sobre as experiências da prática, as vivências cotidianas, os 
saberes experienciais (Tardif, 2014) e busca compreendê-la sob o viés 
teórico. Para Imbernón (2010, p. 47),

https://edocente.com.br/desafios-da-pandemia-novos-processos-educativos-para-os-alunos-envolvendo-o-corpo-o-movimento-e-jogos/
https://edocente.com.br/desafios-da-pandemia-novos-processos-educativos-para-os-alunos-envolvendo-o-corpo-o-movimento-e-jogos/
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A formação continuada deveria apoiar, criar e potencia-
lizar uma reflexão real dos sujeitos sobre sua prática 
docente nas instituições educacionais e em outras ins-
tituições, de modo que lhes permitisse examinar suas 
teorias implícitas, seu esquema de funcionamento, suas 
atitudes, estabelecendo de forma firme, um processo 
constante de autoavaliação do que se faz e porque se 
faz.

A partir da afirmação do autor, é premente ressaltar que a for-
mação continuada só se efetivará se estiver conectada com o contexto 
da prática, com os sentidos e significados do trabalho docente, de 
compreender a sua metodologia, de analisar, de refletir, de questionar 
e ser capaz de ressignificá-la ou até mesmo de mudar todo o contexto, 
que foi o que ocorreu durante a pandemia da Covid-19. O docente pre-
cisa ser autônomo, capaz e protagonista de seu processo formativo 
e a formação continuada deve ser planejada e estruturada com situa-
ções reais e em parceria entre os professores. Ainda, fundamentada 
em pressupostos teóricos, que possibilitem refletir, avançar e alavan-
car a prática pedagógica. Imbernón corrobora afirmando que, 

O conhecimento profissional consolidado mediante a 
formação permanente apoia-se tanto na aquisição de 
conhecimentos teóricos e de competências de proces-
samento da informação, análise e reflexão crítica em, 
sobre e durante a ação, o diagnóstico, a decisão racio-
nal, a avaliação de processos e a reformulação de pro-
jetos (2010, p.75).

Em face do exposto, podemos afirmar que o processo de forma-
ção continuada permite o amadurecimento profissional, a construção 
da identidade, e, principalmente, o desenvolvimento da capacidade 
reflexiva do docente. Compreendemos que, se promovida de maneira 
colaborativa e interconectada, estimula a uma consciência coletiva, 
que produz e se concretiza em práticas qualitativas e alimentadas de 
esperanças. A colaboração entre pares e grupos contribui para a rea-
lização de atividades que auxiliam na promoção da reciprocidade e no 
exercício das capacidades individuais, tão necessárias e urgentes no 
contexto vivido.

Para Fiorentini (2004), um grupo colaborativo é aquele em que 
os integrantes participam de forma voluntária, com o desejo de com-
partilhar as experiências e as vivências da prática profissional. Nos 
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momentos de encontro, há laços informais, pois há reciprocidade 
afetiva, os integrantes sentem-se confortáveis para ouvir as críticas, 
falar o que pensam e a modificar as ações. Assim, não há um cami-
nho, verdade ou orientação única, as relações são estabelecidas pela 
confiança e respeito, os participantes negociam objetivos, partilham e 
compartilham significados, há possibilidades de produção e constru-
ção de conhecimentos. 

Quando se apresenta um processo que possui em sua essên-
cia o trabalho colaborativo, todos os membros do grupo “assumem 
a responsabilidade de cumprir os acordos do grupo, tendo em vista 
seus objetivos comuns” (FIORENTINI, 2012, p. 62). Nesse aspecto os 
grupos colaborativos são constituídos por indivíduos que possuem um 
foco de interesse comum por um assunto ou tema, sendo a formação 
continuada o lugar para que esse processo ocorra, com dinamicidade 
e coletividade. Nóvoa afirma que “através da troca de experiências, 
através da partilha – seja possível dar origem a uma atitude reflexiva 
[...] A experiência é muito importante, mas a experiência de cada um 
só se transforma em conhecimento através da análise sistemática das 
práticas” (2009, p. 03).

Nessa perspectiva, apontada pelos autores, a formação conti-
nuada permite aos professores um redimensionar de sua prática, de 
seu contexto pedagógico, pois são os articuladores do conhecimento 
com as dinâmicas sociais, culturais, políticas e de acordo com as ne-
cessidades de aprendizagem dos sujeitos do processo, os alunos. O 
ato formativo, nessa dinâmica passa a ser uma possibilidade de cons-
trução do conhecimento de forma colaborativa, em que o professor va-
loriza a si e a seus pares. Importante enfatizar o que coloca Fiorentini 
(2012, p. 59) que “a vontade de integrar um grupo colaborativo deve vir 
do interior de cada um”. Assim, todos se sentem responsáveis e com 
liberdade de expressarem suas ideias e ideais.

A partir do exposto, podemos afirmar que a formação continua-
da e o trabalho colaborativo interligados apresentam potencial para 
enriquecer o modo de pensar, planejar e agir, criando possibilidades 
de mais qualidade e sucesso à tarefa pedagógica. A contribuição do 
coletivo é importante e necessária para a formação docente e, nesse 
contexto, Imbernón contribui apontando eixos de atuação da forma-
ção permanente do docente, sendo que um deles é “a troca de expe-
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riências entre iguais para tornar possível a atualização em todos os 
campos de intervenção educativa e aumentar a comunicação entre os 
professores” (2009, p. 51).

Então, é nesse cenário que a formação continuada com gru-
pos colaborativos, indispensável em todos os tempos - mas neste de 
pandemia, também se torna essencial e talvez mais mobilizadora de 
aprendizagens -, passa a ser considerada como uns lócus privilegiado, 
importante e fundamental de reelaboração, de construção pedagógi-
ca, por contribuir na apropriação de saberes.

4 Grupos colaborativos por meio de recursos digitais

A sociedade humana tem caminhado por processos de mu-
danças constantes e um dos sinais mais perceptíveis dessas transfor-
mações é a utilização dos recursos digitais nas mais diversas áreas, 
incidindo, com importante destaque na educação, na formação dos 
professores. Portanto, entender e propor um processo de formação 
continuada, com grupos colaborativos de forma on-line, é levar em 
consideração, principalmente essas transformações que a sociedade 
está vivendo. Levy (1990) já evidenciava que as tecnologias têm afeta-
do contextos significativamente amplos e têm modificado a organiza-
ção social, o processo de comunicação, a forma como as informações 
são disseminadas e até mesmo, a maneira de pensar das pessoas. 
Kenski (2013), neste contexto, destaca que a tecnologia sempre se 
constituiu ao longo da história da humanidade numa maneira do ser 
humano poder interferir na natureza, modificá-la, alterá-la de tal forma 
que pudesse garantir sua sobrevivência material e espiritual. A tec-
nologia, de acordo com o autor, revela o grau de complexidade que 
determinada civilização ou sociedade atingiu num determinado tempo 
histórico.

Estruturar uma formação continuada, baseada em grupos co-
laborativos por meio de recursos digitais é possibilitar uma interação, 
mobilizando as experiências, os desejos, os sonhos, as angústias, 
entre outros. Mas realizar esse contexto através das tecnologias é 
um caminho a ser percorrido e necessário para continuar o processo 
formativo. O docente precisa interagir, pensar com seus pares, expor 
suas preocupações, relacionar seu trabalho pedagógico com o con-
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texto teórico e buscar novas perspectivas para ensinar. E então, com 
as ferramentas tecnológicas é possível, não somente ouvir lives, pa-
lestras, cursos, mas em ser o protagonista, em contar a sua história, 
em movimentar saberes práticos, em destacar conceitos e isto realiza-
do de modo colaborativo. 

Em face ao exposto, é fundamental na formação continuada 
trazer o olhar dos professores e, então a incorporação de conhecimen-
tos teóricos no cotidiano, ou seja, na prática docente. Por conseguinte, 
a formação continuada por meio da colaboração permite a construção 
de conhecimentos característicos da profissão, tornando-se profissio-
nais mais competentes e habilitados a atender as questões sociais, os 
processos e atravessamentos da prática pedagógica, enfim de estar 
atento às transformações de um tempo. Podemos destacar que ser 
professor é estar à frente dos tempos, tempos hoje que fogem do que 
considerávamos “normal”. Tempos de incertezas ainda maiores, de 
desafios, de angústias, mas também de novas, múltiplas e inovadoras 
aprendizagens. 

Nessa perspectiva, Lévy (1999, p. 07) menciona que “novas 
maneiras de pensar e de conviver estão sendo elaboradas no mundo 
das telecomunicações e da informática”. Assim, as constantes inova-
ções tecnológicas possibilitam, mesmo virtualmente, relações entre o 
ser humano e propõem formas de trabalho diferenciadas, sendo pos-
sível constatar a relevância da formação continuada com grupos cola-
borativos e pensando no coletivo. Nóvoa (2017, p. 1115), salienta que 
“nada se constrói no vazio. A colaboração organiza-se em torno de 
um trabalho conjunto sobre o conhecimento. Importante é construir 
um percurso integrado e colaborativo, coerente, de formação”. E esse 
caminho pode ser trilhado com o auxílio da tecnologia digital.

Um dos grandes desafios para o ser humano é ainda saber ou 
aprender a acompanhar o movimento, as transformações pelas quais 
passa a sociedade, o mundo e aprender a trabalhar com a tecnologia. 
Mas o ocorrido da pandemia da Covid-19 desestruturou o ensino e fez 
com que, muitos professores buscassem os conhecimentos técnicos 
que seriam importantes para a aprendizagem e para o ensino. E isso 
reflete de forma direta no trabalho pedagógico, pois a ação pode ser 
revisitada, analisada e reestruturada, com novos olhares e novas ma-
neiras de atuar. 
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Destarte, as tecnologias são também os produtos das relações 
que se estabelecem e que intensificam e possibilitam a produção, a 
construção e a socialização de informações e conhecimentos, por 
isso, também, sua importância em um processo formativo docente.

Mas, pensando em uma amplitude de formação docente, é 
ponto fundamental, entender a técnica e então, mobilizar os saberes 
e, se permitir, ainda mais aprender para ensinar. No entanto, mobilizar 
um processo formativo que discuta a prática, que intencione ouvir e 
olhar para o docente, que relacione a teoria, que proponha aprender 
no coletivo é extremamente importante. Esse contexto, difere de ape-
nas escutar um profissional em um recurso tecnológico, pois permite 
o docente que está no contexto da prática ser o protagonista de novas 
aprendizagens. Assim, a tecnologia será pensada, refletida e pratica-
da dentro de um contexto, em novos espaços, percebida e utilizada 
como um meio para potencializar e qualificar os processos formativos 
e educativos. Lévy (1999) considera as relações virtuais um comple-
mento das relações reais. Segundo o autor,

[...] as relações virtuais não substituem pura e simples-
mente os encontros físicos […] Uma comunidade virtual 
não é irreal, imaginária ou ilusória, trata-se simplesmen-
te de um coletivo mais ou menos permanente que se 
organiza por meio de novo correio eletrônico mundial 
(LÉVY, 1999, p. 130).

Certamente as relações virtuais nunca substituirão os encon-
tros presenciais, mas cabe mencionar que essas relações virtuais, 
através de grupos colaborativos, com responsabilidade, autonomia 
e protagonismo, permitirão uma formação continuada significativa, 
possibilitando novos direcionamentos na profissão docente, com con-
ceitos teóricos, bem como com análise e discussão da prática, fun-
damentando em uma práxis educacional. Novos tempos ou tempos 
novos? Enfim, novas e possíveis maneiras de aprender e de ensinar.

5 Considerações Finais

A formação de professores é que reconhece a complexidade 
da prática docente, o que induz à necessidade do aprender de forma 
permanente em uma sociedade em constantes mudanças, como as 
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que ocorreram devido a Covid-19. É um processo complexo e incon-
cluso, que não podemos assegurar que tem começo ou fim e auxilia 
na qualificação profissional, aperfeiçoando-o para desenvolver suas 
atividades, com qualidade, competência e segurança. 

Através de estudos percebemos que a formação continuada 
precisa ser entendida como interconectada aos processos do trabalho 
pedagógico, ligados às intencionalidades, aos sentidos e aos significa-
dos do cotidiano, no planejar, no executar, no avaliar e no refletir sobre 
o fazer. Esse caminho formativo é fortalecido pelo coletivo, através de 
grupos colaborativos, que se permitam compartilhar, dialogar com as 
experiências, vivências, angústias, esperanças, sonhos e perspecti-
vas. E esse trilhar formativo pode ser configurado com a utilização das 
tecnologias digitais, promovendo relações de aprendizagem, redes de 
reflexão sobre a prática, alicerçados por conhecimentos de teóricos e 
estudiosos. Vivemos em uma sociedade do conhecimento, em que a 
instituição escolar é responsável pelos saberes da cultura e as tecno-
logias se integram desse contexto cultural.

Nóvoa (1999), destaca que a formação docente é um processo 
de interação, por meio do qual se torna um espaço de formação mú-
tua, de afirmação de valores da profissão, propiciando um conheci-
mento profissional compartilhado, colaborativo, que unindo e refletindo 
a prática à contextos teóricos, origina novos conceitos. Esses concei-
tos ou conhecimentos construídos, são oriundos de investigação na 
ação, no campo da formação profissional, o que podemos afirmar que 
é o professor enquanto um profissional da pesquisa, construindo a 
partir do seu lugar.

Os professores devem assumir-se como produtores de sua pro-
fissão, no qual a formação pode ser constituída em diferentes espaços 
e tempos, com recursos digitais, que com autonomia, responsabilida-
de e protagonismo podem ser utilizados e certamente promoverem 
movimentos importantes no trabalho pedagógico. Processos digitais 
que de forma organizada, auxiliarão na construção de seus saberes, 
tendo por alicerce um processo contínuo, colaborativo e crítico de ana-
lisar os contextos vividos, questionar, relacionar com teorias e mobili-
zar qualitativamente a prática de ensinar e aprender nas escolas. 

Podemos afirmar que um dos grandes efeitos desta sociedade 
em transformação é que ela produz um novo espaço de interação, 



132

diferente do domínio físico, passando a criar novas formas de relacio-
namentos entre os indivíduos, que se pautados em responsabilidade, 
podem auxiliar nos processos de formação continuada, alicerçadas 
em grupos colaborativos. Tempos de mudanças, tempos de reapren-
der, tempos que estão modificando muitas situações do aprender e do 
ensinar e quem sabe, definirão novos e importantes caminhos para a 
instituição escolar.
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RESUMO
O artigo apresenta abordagem sócio-histórica dos impactos da ditadu-
ra civil-militar na vida do preso político José Nonato Mendes no Brasil. 
O declínio da liberdade política e de expressão no país e o avanço do 
autoritarismo serão analisados de acordo com o contexto histórico. 
Tem como objetivo geral analisar as memórias e os relatos da luta 
revolucionária de Mendes. Especificamente, objetiva-se compreender 
brevemente o início da sua participação nos movimentos políticos. Por 
fim, pretende identificar o processo da prisão e das torturas. Nesse 
sentido, utiliza-se o método de abordagem qualitativa, combinados às 
técnicas de pesquisa bibliográfica, documental e história oral, median-
te revisão da literatura produzida sobre o tema. Portanto, durante a 
pesquisa documental e oral, foi possível extrair informações do pro-
cesso de sobrevivência e resistência de um guerrilheiro no período 
obscuro do país. 
Palavras-chave: Ditadura Civil-Militar; Movimentos políticos; História 
oral; Resistência; Memórias. 
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ABSTRACT
The article presents a socio-historical approach to the impacts of the civil-
-military dictatorship on the life of political prisoner José Nonato Mendes in 
Brazil. The decline of political freedom and expression in the country and 
the advance of authoritarianism will be analyzed according to the historical 
context. Its general objective is to analyze the memories and reports of the 
revolutionary struggle of Mendes. Specifically, it aims to briefly understand 
the beginning of their participation in political movements. Finally, it intends 
to identify the process of imprisonment and torture. In this sense, the quali-
tative approach method is used, combined with bibliographic, documentar 
and oral history  research techniques, through a review of the literature 
produced on the subject. Therefore, during the documentary and oral re-
search, it was possible to extract information on the process of survival 
and resistance of a guerrilla in the dark period of the country.
Keywords: Civil-Military Dictatorship; Political movements; Oral his-
tory; Resistance; Memoirs.

1 INTRODUÇÃO

Prezados leitores, este artigo busca analisar e compreender 
a importância da memória deixada pelo militante e revolucionário da 
ALN (Aliança Libertadora Nacional), José Nonato Mendes, durante a 
Ditadura Civil-Militar. Contudo, as memórias sobre a ditadura civil-mili-
tar no país ainda são de muito sofrimento e de muita angústia.

O tema é de grande relevância para a história do país, tendo 
como base a participação revolucionária do paraense José Nonato 
Mendes. As questões que serão mencionadas, servirão para nortear 
um período sem liberdade, de repreensão, de aflição e de violência 
para a sociedade brasileira.

Diante disso, essa pesquisa tem como intuito a ampliação do 
conceito de memória, através de fontes orais coletadas de um dos so-
breviventes ativos dos movimentos revolucionários, solidificando uma 
tendência de inclusão do estudo da cultura, da memória do cidadão 
comum e dos marginalizados nos estudos científicos, pois é necessá-
rio respeitá-la e compreendê-la, pois muitas vezes seus valores e suas 
visões de mundo são deixadas de lado e podem sofrer um processo 
de marginalização por historiadores tradicionais.



136

No entanto, para a história moderna esse método de pesquisa 
permite que indivíduos dialoguem com outros. Nesse sentido, há uma 
compreensão diante esse contato com os sujeitos, principalmente 
quando estes forem membros de uma cultura historicamente margina-
lizada. Portanto, requer métodos específicos de estudo, assim como é 
o caso da entrevista com o revolucionário José Nonato Mendes.

Quem foi José Nonato Mendes na luta pela a democracia? Qual 
foi a sua história na participação na luta revolucionária? 

No contexto dos anos de chumbo (1968-1974), a documentação 
produzida sobre as práticas de repressão política aos que desafiavam 
o sistema ditatorial contemplava apenas um lado da história. Nesse 
contexto, os registros oficiais eram marcados pelo discurso autoritário 
que legitimava a visão do governo civil-militar. Nessa circunstância, as 
fontes históricas para a pesquisa sobre o período precisam obter um 
olhar crítico. Nessa situação, os militantes de esquerda são tratados 
nos documentos oficiais como terroristas, criminosos, delinquentes, 
perigosos, assassinos, subversivos, enquanto os militares anticomu-
nistas e seus aliados aparecem como aqueles que têm como missão 
salvaguardar a família, a moral, os bons costumes e a segurança na-
cional. 

Diante dessa realidade, o historiador possui a necessidade de 
inovar suas práticas, começando a utilizar outros tipos de fontes histó-
ricas, que o caso da oralidade. Destarte, incluem-se os depoimentos 
daqueles que viveram no período da ditadura e o qual tiveram suas 
vidas marcadas pelos acontecimentos de condições políticas, econô-
micas, sociais e culturais daquela época. Portanto, personagens como 
o José Nonato Mendes, começaram a ter suas histórias contadas e, 
diante disso, inúmeros aspectos sobre a vida no país foram revelados 
e discussões vieram à tona. Logo, essas fontes orais têm se tornando 
cruciais para a construção de uma nova historiografia.

Nenhuma luta nunca é em vão: o início da contribuição democrática 
de José Nonato Mendes. 

À partida, uma ditadura é formada por mandantes arbitrá-
rios, oposicionistas tenazes e uma população que precisa sobreviver 
(SCHWARCZ; STARLING, p. 453, 2018). Nesse sentido, a oposição 
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precisou se organizar para lutar a favor da liberdade, mas, regular-
mente, eram por meio da resistência armada. Nesse sentido, o golpe 
militar ocorreu no dia 1º de abril de 1964, contrariando todas as atitu-
des democráticas vigentes naquele momento. Logo, a Ditadura Militar 
foi marcada por pelo teor antidemocrático, repressivo e violento.  Nes-
se modo, a ditadura militar tornou-se mais intensa a partir de 1968, 
quando foi decretado o Ato Institucional Nº 5 (AI-5) e, diante disso, a 
perseguição aos opositores do regime se tornou ainda mais violenta. 

A princípio, José Nonato Mendes se interessou pelo comunis-
mo desde cedo, ainda na década de 40, quando se mudou para Mon-
te Alegre - PA, ‘’lá, conheceu um homem chamado Barradas [..]. [...] 
Barradas o aproximou dos ideais igualitários que o Partido Comunista 
difundia à época. Período em que a Coluna Prestes era vista como 
ideal a ser seguido’’.1

No entanto, o paraense José Nonato Mendes se mudou para 
a cidade de São Paulo para exercer a profissão de torneiro mecânico 
em uma fábrica. Em 1952, se intensificou no PCB (Partido Comunista 
Brasileiro), ‘’ lá, conheceu um ‘companheiro comunista’ que o levou à 
Lapa, onde havia uma sede do PCB.’’2

Mas, o país precisou se encaixar nas leis criadas por militares, 
os famosos atos institucionais3. Dessa maneira, uma das normas do Ato 
Institucional nº2, de 27 de outubro de 1965, foi a exclusão de partidos 
políticos, isto é, garantiu a autonomia do chefe de Estado brasileiro o 
direito de cassar os mandatos dos partidos políticos, logo, um desses 
partidos foi o Partido Comunista Brasileiro (PCB). Em consequência dis-
so, várias organizações foram criadas, tais como a Ação Libertadora 
Nacional (ALN) e a Vanguarda Popular Revolucionária (VPR). Nesse 
contexto, o paraense conheceu o fundador da ALN – organização que 
se filiou posteriormente-, Carlos Marighella4, antes do golpe de 64. Mari-

1  Memória viva da ditadura. Diário Online, Belém, domingo, 21/08/2011. Disponível 
em:https://dol.com.br/noticias/para/noticia-162896-memoria-viva-da-ditadura.
html?d=1. Acesso em: 11/01/2022
2  Memória viva da ditadura. Diário Online, Belém, domingo, 21/08/2011. Disponível 
em:https://dol.com.br/noticias/para/noticia-162896-memoria-viva-da-ditadura.
html?d=1. Acesso em: 11/01/2022
3  Os Atos Institucionais (AI) eram normas criadas pelo poder executivo no período 
de 1964 a 1969, durante a ditadura militar brasileira
4  Marighella foi um político, escritor e guerrilheiro brasileiro, um dos principais 
organizadores da luta armada contra o regime militar a partir de 1964. 

https://dol.com.br/noticias/para/noticia-162896-memoria-viva-da-ditadura.html?d=1
https://dol.com.br/noticias/para/noticia-162896-memoria-viva-da-ditadura.html?d=1
https://dol.com.br/noticias/para/noticia-162896-memoria-viva-da-ditadura.html?d=1
https://dol.com.br/noticias/para/noticia-162896-memoria-viva-da-ditadura.html?d=1
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ghella foi membro do PCB, de onde saiu para criar a Vanguarda Popular 
Revolucionária (VPR) e depois partir para a Ação Libertadora Nacional 
(ALN), ambas organizações de extrema esquerda.5

Segundo Souza (2013), o testemunho ajuda a reconstruir parte 
de uma história. Nesse sentido, o relato do preso político, José Nonato 
Mendes (figura 1), é de suma importância para a permanência de uma 
parte da história do Brasil, isto é, uma história de resistência, uma his-
tória das minorias, ou seja, uma história social. 

Figura 1: José Nonato Mendes aos 90 anos

Fonte: FRANCO, Cibelle (autoria própria), 2019

Nesse modo, a memória do entrevistado buscou resgatar suas 
lembranças, como a sua verdade e a sua contribuição a reconstrução de 
uma história marginalizada. O historiador Jacques Le Goff ressalta que:

A memória, como propriedade de conservar informa-
ções, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de 
funções psíquicas, graças às quais o homem pode uti-
lizar impressões ou informações passadas, ou que ele 
representa como passadas (2013, 387).

Nesse sentido, durante a entrevista em história oral em 2019, 
José Nonato Mendes relembrou os tempos em que participou em prol 

5  Memória viva da ditadura. Diário Online, Belém, domingo, 21/08/2011. Disponível 
em:https://dol.com.br/noticias/para/noticia-162896-memoria-viva-da-ditadura.
html?d=1. Acesso em: 11/01/2022

https://dol.com.br/noticias/para/noticia-162896-memoria-viva-da-ditadura.html?d=1
https://dol.com.br/noticias/para/noticia-162896-memoria-viva-da-ditadura.html?d=1
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da liberdade e da democracia, entretanto, por conta da sua idade, na 
época com 90 anos, houve algumas falhas na sua memória. Mas, os 
processos traumáticos possibilitou este lapso. Com base Souza (2013):

Quando o ato de testemunhar se refere a um aconte-
cimento traumático, que expôs o indivíduo à dor e ao 
sofrimento físicos e psicológicos, o quadro em torno do 
resgate da memória se torna ainda mais complexo. Se 
colocar na posição de testemunha de um evento traumá-
tico é, como dito, retirar o trauma do passado e colocá-lo 
frente a frente com seu narrador no momento presente 
(p. 22, 23).

Mas, ao ouvir a pergunta sobre a recordação de amigos da re-
volução, José Nonato Mendes não conseguiu lembrar dos nomes, em 
suas palavras: ‘’Me lembro, me lembro, me lembro, só que agora eu 
não posso lhe dizer e nem... apontar quem foi que eu não tenho aqui 
onde eu posso dizer: foi aquele ali viu? Pode chamar. Contudo, as foto-
grafias de seus companheiros foram essenciais para a reminiscência.

Nesse sentido, o primeiro companheiro de luta foi o revolucio-
nário Carlos Marighella, José Nonato Mendes disse: 

Deixa eu dá uma olhada... deixa eu ver se eu ainda 
me lembro... lembro dele (Marighella), fazia parte da 
revolução, Fazia parte sim... Faz tanto tempo assim, 
pouco eu me lembro, mas só em ver assim, por aí, eu 
já me lembrei que ele era, que fazia parte sim, do movi-
mento ((Sorriu)) (MENDES, 2019)

Antes de ser preso, José Nonatos Mendes foi fazer treinamento 
de guerrilha em Cuba a mando de Marighella, Além das guerrilhas, 
estudava sobre política da América Latina. ‘’Nonato conheceu Fidel 
Castro, o irmão Raul e o ícone dos revolucionários, Che Guevara. Pas-
sou um ano e dois meses na ilha comunista’’.6

Nesse seguimento, José Nonato Mentes reconheceu, por meio 
de fotografia, seu líder de treinamento, Che Guevara. Segundo este 
revolucionário: 

Dele eu me lembro, é o... deixo eu ver se eu me lem-
bro... Ah, muito importante, muito importante, era um 
revolucionário né? Era revolucionário, era o... deixa eu 

6  Memória viva da ditadura. Diário Online, Belém, domingo, 21/08/2011. Disponível 
em:https://dol.com.br/noticias/para/noticia-162896-memoria-viva-da-ditadura.
html?d=1. Acesso em: 11/01/2022

https://dol.com.br/noticias/para/noticia-162896-memoria-viva-da-ditadura.html?d=1
https://dol.com.br/noticias/para/noticia-162896-memoria-viva-da-ditadura.html?d=1


140

ver aqui ((pediu para pegar o celular)).... deixa eu ver o 
nome dele... Che... Che Guevara. Che Guevara ((sorriu)) 
(MENDES, 2019)

Nesse modo, o sentimento revolucionário de José Nonato Mendes 
sempre esteve ativo, mesmo depois da sua prisão e, consequentemente, 
das torturas que sofreu, sobretudo as recordações das suas participações 
nos protestos de rua. Em suas palavras: ‘’ah sei, sei, me lembro e partici-
pei né? Dos movimentos de rua, levei pancada também e levei ((sorriu)) e 
devolvi também ((sorriu de novo)). Ai meu Deus do céu, só mesmo vocês 
pra se lembrarem... porque é impressionante, ai meu Deus’’.

Portanto, a memória histórica, é pertinente para a diferença en-
tre a memória oral e a memória escrita. Nesse sentido, o historiador 
Jacques Le Goff defende ambos conceitos, pois a memória oral com-
plementa a memória escrita, ou seja, a oralidade descreve de forma 
mais detalha e objetiva um acontecimento histórico com base em vi-
vências. 

‘’Morrer pela pátria ou viver sem razão?: a luta e a prisão de José 
Nonato Mendes.

A priori, o golpe civil-militar de 1964 refletiu diretamente na 
reformulação de um novo movimento da esquerda brasileira, prin-
cipalmente com a proporção comunista. Contudo, a ditadura militar 
provocou um amplo debate entre as organizações, referente sobre as 
razões do fracasso do movimento popular, em motivo da situação po-
lítica. De acordo com Salles (2011), nesse ponto, nota-se que quase 
todas as organizações comunistas, que existiam antes de 1964, esta-
vam divididas nas discussões em torno do desenvolvimento de uma 
nova estratégia política. É diante desse contexto que:

O PCB sofreu diversas cisões que deram origem a gru-
pos como a Ação Libertadora Nacional (ALN), Partido 
Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), Movimen-
to Revolucionário 8 de Outubro (MR8), entre outras. Do 
PC do B saíram militantes que criaram o Partido Comu-
nista do Brasil – Ala Vermelha (PC do B-AV) e o Partido 
Comunista Revolucionário (PCR). A AP teve pelo me-
nos duas divisões importantes, a primeira deu origem 
ao Partido Revolucionário dos Trabalhadores (PRT) e 
a segunda a Ação Popular Marxista Leninista (AP-ML). 



141

Da ORM-POLOP, por sua vez, saíram militantes que 
criaram o Comando de Libertação Nacional (COLINA), 
a Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) e o Partido 
Operário Comunista (POC) (SALLES, 2011, p. 6).

Durante essa divisão, os movimentos da luta armada ganharam 
forças e os centros de treinamentos aumentaram. A análise de cisões 
anuncia que a maioria dos “grupos que pegaram em armas contra a 
ditadura militar na segunda metade os anos 1960 dialogaram com as 
ideias cubanas, se afilharam ao grupo de Ação Libertadora Nacional’’ 
(SALLES, 2011, p. 8).

É nesse momento histórico que o metalúrgico José Nonato 
Mendes compra um sítio na cidade de Cotia, em uma área isolada 
para servir como centro de treinamento para guerrilheiros e de encon-
tro de membros da Aliança Libertadora Nacional (ALN). Todavia, o mo-
mento era bastante delicado, várias movimentos reacionários7 sugiram 
e os movimentos revolucionários se encontravam pressionados pelo 
regime ditatorial, que se tornava cada vez mais violento e repressivo. 
Nesse sentido, o jornal Correio Braziliense ressalta que:

“Pouco depois do golpe militar, em 1964, um paraense 
simpático, de olhos profundos e sorriso largo, apare-
ceu em Cotia à procura de uma pequena propriedade 
rural para comprar. Era José Nonato Mendes, torneiro 
mecânico de profissão e, nas horas vagas, guerrilheiro 
da Ação Libertadora Nacional (ALN), na qual adotara 
o codinome Tibúrcio. A ideia era montar um “aparelho 
rural para a organização, a fim de esconder armas, trei-
nar guerrilheiros e servir de esconderijo. Nonato acabou 
comprando um que ficava na subida de uma serra, à 
beira de um igarapé, numa área isolada de Cotia. De 
vez em quando aparecia alguém para dar uns tiros numa 
panela velha, testar bombas caseiras ou promover en-
contros clandestinos. No mais, o aparelho” foi de pouca 
serventia. Em 1967, os planos da ALN para a proprieda-
de foram abandonados. Naquele ano, Nonato recebeu 
uma missão importante da cúpula da organização: viajar 
a Cuba, onde receberia treinamento para se transformar 
num guerrilheiro profissional’’ (2007, p.2)

7  Posicionamentos reacionários perante as pálidas conquistas democráticas dos 
grupos tradicionalmente oprimidos na História política brasileira, mas também um 
verdadeiro grupo paramilitar que adota táticas fascistas para minar resistências 
de opositores aos desmandos autoritários dos consortes do presidente temerário 
e suas medidas antidemocráticas. Temos então um longo caminho a trilhar para a 
eliminação dessas escórias políticas (BITTENCOURT, 2017, p.78).
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Ao retornar para o Brasil, José Nonato Mendes foi informado 
que o sítio de Cotia havia sido encontrado pelos militares. Nesse sen-
tido, a luta armada estava sendo interrompida pelas ações repressivas 
e autoritárias do regime, de modo que:

No início de 1969, as organizações de esquerda que 
haviam optado pela luta armada começaram a ser dizi-
madas pelo aparato repressivo da ditadura. Como num 
jogo de dominó, cada prisão resultava em novas infor-
mações-quase sempre obtidas sob tortura-para os mi-
litares, que podiam assim fazer novas prisões, estourar 
“aparelhos” e eliminar opositores. Naquele ano, no dia 
26 de fevereiro, uma quarta-feira, os militares apertaram 
o garrote do regime em três frentes. Nas duas primeiras, 
anunciaram a edição de mais um ato institucional – o 
de número 7, que determinava a sus pensão das elei-
ções – e de um decreto, o de número 477, que permitia a 
expulsão de estudantes e a demissão de professores e 
funcionários considerados subversivos. A terceira frente 
daquele dia era uma operação de guerra para estourar 
um “aparelho” da ALN, descoberto na véspera. Localiza-
ção do alvo: Cotia (Jornal Correio Braziliense, 2007. p. 2)

O aparelho havia sido descoberto e os tiranos já sabiam do 
envolvimento de José Nonato Mendes com a Ação Libertadora Na-
cional. Contudo, para escapar, o guerrilheiro “caí na clandestinidade”, 
um movimento comum para aqueles que lutavam de forma ativa nos 
movimentos sociais. Segundo Pereira (1993), a clandestinidade comu-
nista tornou-se mais um modo de vida política do que um instrumento 
funcional para atingir determinados fins revolucionários. Portanto, ao 
retornar para o Brasil, Mendes encontrou na clandestinidade uma al-
ternativa para sobrevivência.

Depois de um ano na clandestinidade, o guerrilheiro José No-
nato Mendes é preso, interrogado e torturado. A notícia informa:

“A DOPS paulista encaminhar detalhes sobre a orga-
nização terrorista “Vanguarda Popular Revolucionaria” 
(VPR), a 2 Auditoria de Guerra, onde estavam os de-
poimentos de Ricardo Zaratini , José Nonato Mendes, 
José Paira e Gilson Teodoro de Oliveira. [...] O mecânico 
Jose Nonato Mendes declarou que se envolveu em ati-
vidades ilegais a partir do momento em que conheceu 
o ex-sargento Pedro Lago de Oliveira e que mais tarde 
sua casa servir para realizações de reuniões das quais 
participaram Onofre Pinto, José Tavares de Lira e Silva 
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. Yoshitani Pujimori e José Paiva, entre outros e que a 
ele confiada a Importância de 100 cruzeiros novos para 
a compra de explosivos.[...]” (Jornal Correio da Manhã, 
1969, p. 12)

Segundo Dinoráh Lopes Rubim Almeida:

“As pessoas ou organizações que se levantassem con-
tra esse sistema sofreriam duras punições, sobretudo a 
partir da instauração dos Atos institucionais, notadamen-
te do Ato Institucional nº 5 (AI-5), em cujo texto consta 
que o governo visava “[...] combater a subversão e as 
ideologias contrárias às tradições de nosso povo”. Com 
a decretação do AI-5 pela corrente dos militares chama-
dos “linha dura”, não havia mais dúvida que a “revolução 
de 1964” não seria uma intervenção transitória dos mi-
litares, mas uma “revolução” permanente, ou como se 
constatou pelo decorrer dos fatos, prolongada” (2014 p. 

O combatente foi obrigado a ficar sentado em uma cadeira 
chamada de ‘’Cadeira do Dragão’’, vários fios foram conectados em 
seu corpo, eram fios elétricos que liberavam voltagens altas. Quando 
questionado sobre as torturas que sofreu, José afirma que:

Os policiais eram terríveis [...] Fui preso e torturado, to-
dos os presos eram inimigos da revolução, assim como 
eles eram nossos inimigos também. As torturas foram de 
todos os tipos, desde espancamento, varada nas costas 
e pancadas na cabeça. Nós éramos inimigos terríveis 
deles, assim como eles eram inimigos terríveis nossos. 
[...] Deus o livre falar em tortura, as torturas eram terríveis 
... quando você estava preso a tortura vinha pior ainda ... 
Sofríamos muito na época da revolução no Brasil, o so-
frimento era grande quem era preso como revolucionário 
sofria desde pancadas na cabeça até outros tipos de tor-
tura [.. ]Levavam a gente pro quartel da polícia, o quartel 
da polícia militar e lá através de chicotada bucha, é bor-
rachuda coisa na palma da mão ... Palmatória [..] pau de 
arará, era você ficar pendurado, eles levantavam você 
e amarrava você de um lado e numa vara, aí amarra de 
um lado e no outro e dava com a vara.(MENDES, 2019)

De acordo com Oliveira (2011), durante as torturas, eram uti-
lizados vários objetos, como máquinas de choques elétricos, pau de 
arrara , cadeira do dragão, geladeira, além de insetos, animais, afo-
gamentos e produtos químicos. Durante a entrevista, o José Nonato 
Mendes especificou algumas dessas torturas.
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Depois ter passado por várias sessões de interrogatórios, José 
Nonato Mendes é julgado, juntamente com outros 119 companheiros. 
Nesse sentido, um dos periódicos localizados na cidade de São Paulo 
traz uma matéria sobre este acontecimento:

SÃO PAULO (AJB-DN) -Depois de quatro dias, com uma 
sessão secreta que se estendeu por 13 horas, o Con-
selho Permanente de Justiça Militar, da 2 Auditoria de 
Guerra, concluiu o julgamento de 119 pessoas acusa-
das de participarem de atividades subversivas da Alian-
ça Libertadora Nacional, condenou 27 réus e absolveu 
50. Todos os condenados a dois anos de prisão tiveram 
seus direitos políticos cassa dos por dez anos. A ação 
penal foi julgada prescrita em relação a [..] José Nonato 
Mendes [...] (Jornal Diário de Natal, 1975 p. 3).

Após ser sentenciado, José foi levado para o presídio Tira-
dentes, neste local as torturas se intensificavam, eram comandadas 
pela OBAN (operação bandeirantes). Nesse modo, conforme Mateus 
(2021), o presídio não tinha muitos funcionários, os presos eram res-
ponsáveis por organizarem todo o local da melhor maneira possível, 
inclusive realizando faxina para manter as celas limpas. Durante a en-
trevista, José Nonato Mendes afirma que costumava passar o tempo 
limpando o presídio ‘’e eu varria tudo lá “.

Logo. durante a pesquisa percebe-se que a luta armada obteve 
a sua imporância no processo histórico, exibindo resistência ao regime 
militar, buscando a liberdade do povo brasileiro, seja de expressão, 
política, cultural e social.

Considerações Finais

Ao longo do texto, procedeu a importância da luta revolucionária 
do militante José Nonato Mendes. Nesse modo, destacando a sua parti-
cipação em treinamentos de guerrilhas em Cuba, indicado pelo seu com-
panheiro Carlos Marighella, tendo Che Guevara como seu comandante. 

Nesse sentido, essa pesquisa teve como propósito o desenvol-
vimento do conceito de memória, durante os relatos e análises docu-
mentais de um dos sobreviventes ligados aos movimentos revolucio-
nários. Assim, essa pesquisa buscou estudar o início da contribuição 
democrática de José Nonato Mendes e analisar a luta e a prisão de 
José Nonato Mendes.
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Logo, a pesquisa leva ao conhecimento de que a Ditadura Ci-
vil-Militar se caracteriza através das atitudes autoritárias, violentas e 
repressivas diante a sociedade da época. Tais discussões, são primor-
diais para entender o período de autoritarismo no Brasil, destacando 
sujeitos históricos, que é o caso de José Nonato Mendes. Portanto é 
necessário examinar criticamente a dominação, a repressão e a vio-
lência sofrida por pessoas contrárias ao pensamento do militarismo 
inserido durante o golpe de 64. 
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RESUMO
Este estudo teve por objetivo compreender o caso da menina da serra, 
no que tange lembranças histórico e cultural local, utilizando diferen-
tes métodos e técnicas pedagógicas, trazendo memorias através de 
um click, tendo o conhecimento histórico como ponte entre o ensino e 
aprendizagem. Tivemos como embasamento teórico obras dos autores 
Fontcuberta (2013), Thomson (1997), Salgado (2014) dentre outros que 
deram respaldo significativo no desenvolvimento do projeto. De acor-
do com a metodologia que foi empregada no projeto trata-se de uma 
pesquisa quanti-qualitativa, onde buscamos uma análise dos resultados 
dos conteúdos constituintes. A realização desse projeto foi de suma im-
portância para entender mais sobre o caso da menina pedida na serra, 
especialmente no que diz respeito a aprendizagem dos estudantes, uma 
vez que o caso ocorreu no município onde os estudantes residem. Além 
de mostrar os desafios enfrentados pelo professor no decorrer do seu 
percurso como educador, durante as aulas de forma remota. 

CAPÍTULO 11

MEMÓRIAS EM UM CLICK: UM ESTUDO DE CASO A PARTIR DA 
HISTÓRIA DA MENINA PERDIDA NA SERRA NO MUNICÍPIO DE 

RIACHO DOS CAVALOS-PB
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Palavras-chaves: Fotografias; Ensino; Memórias.
ABSTRACT
This study aimed to understand the case of the girl from the moun-
tains, regarding local historical and cultural memories, using different 
pedagogical methods and techniques, bringing memories through a 
click, having historical knowledge as a bridge between teaching and 
learning. We had as theoretical basis works by the authors Fontcuber-
ta (2013), Thomson (1997), Salgado (2014) among others that gave 
significant support in the development of the project. According to the 
methodology that was used in the project, it is a quantitative-qualitative 
research, where we seek an analysis of the results of the constituent 
contents. The realization of this project was of paramount importance 
to understand more about the case of the girl requested in the moun-
tains, especially with regard to student learning, since the case occur-
red in the municipality where the students reside. In addition to showing 
the challenges faced by the teacher during his journey as an educator, 
during classes remotely.
Keywords: Photographs; Teaching; Memoirs.

1. INTRODUÇÃO

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio ECIT Daniel 
Carneiro, está localizada na rua Dr. Antônio Carneiro, nº 60, no centro 
da cidade de Riacho dos Cavalos-PB. 

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio ECIT Daniel 
Carneiro, busca estabelecer a inter-relação escola e comunidade, ten-
do em vista a formação de cidadãos críticos e autônomos, com intuito 
de envolver cada vez mais a família, diante do contexto atual em que 
estamos vivenciando, em decorrência da pandemia da COVID-19. 

Diante do exposto, buscamos desenvolver um trabalho que en-
volvesse um fato que aconteceu na cidade de Riacho dos Cavalos-PB, 
mais precisamente no sítio Serrinha que foi o caso da menina perdida 
na serra, o fato ocorreu no ano de 1976, com apenas quatro anos de 
idade a menina se perdeu na serra, segundo relatos a menina teria se 
perdido ao seguir um Jumento (Equus asinus) na serra chegando a 
falecer, a menina tinha como nome Edinete.

Assim sendo, o projeto tem como título “Memórias em um click: 
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um estudo de caso a partir da história da menina perdida na serra no 
município de riacho dos cavalos-PB”, tendo como questão central o 
caso da “Menina da Serra”, proporcionando um levantamento históri-
co, através de fotografias.

A escola atende estudantes da cidade, zona rural, e, ate mes-
mo, de municípios vizinhos, que são filhos de feirantes, agricultores, 
pecuaristas, artesãs, pescadores, além da produção têxtil, que tem 
como foco a produção de cadeiras e poltronas. Quanto ao desenvolvi-
mento do projeto, contamos com a participação de dez alunos, cinco 
do 8º ano e cinco do 9º ano. 

Ao longo da história, o mundo passa por transformações sig-
nificativas em diferentes áreas do conhecimento, estudando a impor-
tância da fotografia para memórias emocionais, através de flashba-
cks, e o ciclo da vida a partir de um “Click”. Diante disso, Fontcuberta 
(2013, p. 51) nos diz que

Um fragmento da realidade era identificado por um ins-
tante do espírito, o acontecimento ficava colocado no 
meio da estética. O fotógrafo não era um caçador de 
imagens, mas um pescador de momentos: lançava o 
anzol à espera que o tempo e a realidade mordessem. 
Cartier – Bresson costumava dizer que ele não tirava fo-
tografias, mas que, ao contrário, as fotografas o tiravam.

Seguindo esse pressuposto devemos considerar a história da 
humanidade, que foi inscrita desde os tempos mais remotos, através 
do homem primitivo, que criou pinturas rupestres e passou por diferen-
tes fases, como a pintura egípcia, pergaminhos, papel, entre outros até 
surgimento da câmera fotográfica.

 De acordo com Salgado (2014, p. 58) “a fotografia é uma escri-
ta tão forte que pode ser lida em todo o mundo sem tradução”.

Atualmente os diferentes sistemas de ensino valorizam a im-
portância de trabalhar princípios que visem temas relevantes de modo 
que envolva o contexto regional e/ou local, principalmente no que está 
relacionado a objetos de intervenções e reflexões que contribuem para 
o processo de ensino e aprendizagem.

Diante disso, o projeto parte de uma inquietação, a fim de en-
tender mais sobre o caso da “menina perdida na serra” (Edinete) junto 
com os estudantes do 8º e 9º anos do ensino fundamental.  Fazendo 
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uma busca através de webs sites, revistas entre outros, a fim de en-
contrar fotografias que foram registradas no período do ocorrido. Nes-
te sentido Thomson (1997, p. 57) enfatiza que

O processo de recordar é uma das principais formas 
de nos identificarmos quando narramos uma história. 
Ao narrar uma história, identificamos o que pensamos 
que éramos no passado, quem pensamos que somos 
no presente e o que gostaríamos de ser. As histórias 
que relembramos não são representações exatas do 
nosso passado, mas trazem aspectos desse passado e 
nos moldam para que se ajustem às nossas identidades 
e aspirações atuais. Assim, podemos dizer que nossa 
identidade molda nossas reminiscências; quem acredi-
tamos que somos no momento e o que queremos ser 
afetam o que julgamos ter sido.

Diante do exposto, entende-se que as fotografias têm finalidade 
de registrar acontecimentos vivenciados (e ainda a serem vivencia-
dos), marcos importantes, assim registrando memórias em um click. 
Assim as fotografias servem para reviver e entender melhor fatos que 
aconteceram e que acabaram virando fato histórico, podendo ser revi-
vidas através de imagens.

Partindo desse pressuposto, foram levantadas algumas ques-
tões problematizadoras que foram respondidas no desenvolvimento 
do projeto que são elas: Qual importância da fotografia, no que diz res-
peito acontecimentos marcantes? Qual influencia as fotografias tem no 
desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes, no que diz respei-
to o caso da menina perdida na serra? Quais meios levaram o caso da 
menina perdida na serra, a se tornar um caso histórico-cultural local 
da cidade, onde passou a ser ponto turístico?

Destacamos, que a partir dessas questões problematizadoras, 
buscamos novas respostas onde às ações que foram desenvolvidas no 
projeto deram sentido para que os estudantes tivessem conhecimento das 
competências e habilidades conforme tema proposto. Ressaltamos tam-
bém que o projeto teve caráter interdisciplinar, onde tivemos a participação 
de disciplinas como Matemática e Língua Portuguesa, onde os estudantes 
tiveram maior conhecimento dos descritores contemplados no projeto. 

Quando falamos sobre a interdisciplinaridade não podemos 
deixar de considerar a contribuição dos Parâmetros Curriculares Na-
cionais - PCNs. Uma análise mais cuidadosa destes documentos reve-
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la a escolha de ideias instrumentais Interdisciplinar.
Na perspectiva escolar, a interdisciplinaridade não tem a 
pretensão de criar novas disciplinas ou saberes, mas de 
utilizar os conhecimentos de várias disciplinas para re-
solver um problema concreto ou compreender um fenô-
meno sob diferentes pontos de vista. Em suma, a inter-
disciplinaridade tem uma função instrumental. Trata-se 
de recorrer a um saber útil e utilizável para responder 
às questões e aos problemas sociais contemporâneos 
(BRASIL, 2002, p. 34-36, grifo nosso)

Interdisciplinaridade compreende a ligação entre os campos 
mais amplos da disciplina, é importante que tratem do assunto e dos 
conteúdos para que se constituam em recursos inovadores e dinâmi-
cos, ampliando assim o âmbito da aprendizagem.

Contudo, o presente projeto teve como objetivo compreender o 
caso da menina da serra, no que tange lembranças histórico e cultural 
local, utilizando diferentes métodos e técnicas pedagógicas, trazendo 
memorias através de um click, tendo o conhecimento histórico como 
ponte entre o ensino e aprendizagem, ao mesmo tempo, interagir com 
outras ciências tais como; Língua Portuguesa e Matemática, a fim de 
guiar nosso trabalho nas veredas da seriedade científica. Sendo as-
sim, este projeto está fundamentado em uma revisão bibliográfica de 
autores como, Fontcuberta (2013), Salgado (2014), Thomson (1997), 
entre outros que deram respaldo significativo no desenvolvimento do 
projeto.

As ações do projeto foram vivenciadas na Escola Cidadã Inte-
gral Técnica Daniel Carneiro no município de Riacho dos Cavalos - PB. 
Vale ressaltar que as ações foram desenvolvidas de forma remota em 
decorrência da pandemia do novo coronavírus, assim nos impossibili-
tando de uma possível aula de campo. 

No que tange a metodologia, o professor ministrou aulas expo-
sitivas através do google meet, com apresentação de slides, abordan-
do a temática proposta no projeto.

Inicialmente apresentamos os dados das avaliações trabalha-
das na escola, tais como os dados do IDEPB e IDEB, logo após traze-
mos os descritores de Língua Portuguesa e Matemática que foram tra-
balhados no projeto, bem como, suas descrições, dando desta forma 
caráter interdisciplinar. Por conseguinte, explanamos nossas motiva-
ções e questões problematizadoras que foram respondidas ao longo 
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da pesquisa, bem como nossos objetivos. Por conseguinte, trazemos 
uma explanação de como a pesquisa foi desenvolvida e os métodos e 
materiais utilizados para a elaboração do projeto. É por último, mas não 
menos importante trazemos nossas considerações finais na qual tra-
zemos expomos as importâncias do projeto para a aprendizagem dos 
estudantes e professor enquanto historiador e professor, bem como os 
desafios encontrados ao longo do desenvolvimento do projeto. 

1.1 Dados das Avaliações da Escola

A escola vem adotando novas estratégias de ensino e gestão 
para melhorar os resultados do desempenho dos seus estudantes, 
tendo como um dos principais focos a obtenção de êxito no Índice 
de Desenvolvimento da Educação da Paraíba – IDEPB. No quadro 1 
trazemos o desenvolvimento dos estudantes dos anos finais do ensino 
fundamental, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

Tabela 1: IDEPB Ensino Fundamental.
IDEPB (Ens. Fundamental) 2015 2016 2017 2018

Língua Portuguesa 3,3 3,3 3,35 4,44

Matemática 3,3 3,3 3,35 4,44

Fonte: IDEPB

É a partir desses dados que a escola traça suas metas e 
estabelece estratégias para avançar nos resultados e fazer retomadas 
quando necessário. Percebe-se que em 2015 e 2016 tanto em Língua 
Portuguesa quanto em Matemática mantivemos o IDEPB observado 
em 3,3. No IDEPB de 2017 obtivemos um salto de 3,3 para 3,35 em 
Língua Portuguesa e Matemática. Em 2018 é importante observar 
que obtivemos um resultado significativo em consideração aos anos 
anteriores, o que consideramos como satisfatório no que diz respeito 
o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. 

Na Figura 1 é possível observar o IDEB observado pela escola 
nos anos finais do ensino fundamental e as metas projetadas para 
cada ano.
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Figura 1- Índice de Desenvolvimento da Educação (IDEB) ECIT Daniel 
Carneiro

Fonte: INEP

Diante do exposto, a escola vem trabalhando com seus estu-
dantes métodos dos conteúdos constituintes a fim de superar essas 
metas estipuladas já visando o IDEB de 2021. No gráfico 1 podemos 
fazer uma análise mais completa dos dados aqui apresentados.

Gráfico 1- Dados INEP

De acordo com o gráfico as metas projetas só foram alcança-
das nos anos de 2007 que obteve 2,5 passando a meta projetada que 
era 2,4, em 2009 que obteve a 2,5 alcançando a meta projeta que 
obteve 2,5 e em 2017 que conseguiu a média 4,2 ultrapassando a 
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meta projetada que era 3,8. Nos anos 2011, 2013 e 2015 a escola não 
conseguiu chegar até a meta projetada. Salientamos que em 2019 não 
foi possível realizar a prova com os estudantes, pois a turma tinha a 
quantidade de estudantes suficientes para sua realização.

 Conforme dados supracitados, a escola vem trabalhando para 
que os estudantes tenham bom desempenho nas provas avaliativas 
externas, de modo a desenvolver habilidades, através de projetos de 
intervenção, estimulando a aprendizagem dos estudantes.

1.2 Descritores Trabalhados

Os descritores que foram trabalhados nos orientaram no que 
tange o desenvolvimento do projeto e aprendizagem dos estudantes. 
A escola por sua vez vem desempenhando um papel formidável no 
que diz respeito essas ações. Na tabela 1 podemos ver alguns des-
critores de Língua Portuguesa e Matemática que proporcionara maior 
desenvolvimento, trazendo para consigo a interdisciplinaridade como 
amparo para estimular uma aprendizagem mais significativa e melhor 
desempenho nas avaliações externas como a do IDEPB e IDEB.

Tabela 2- Descritores de Língua Portuguesa e Matemática
DESCRITORES

Língua Portuguesa D04 D02 D02 D14

Matemática D03 D08 D15 -
Fonte: Avaliação Diagnóstica de Propulsão. SEECT- PB

2. DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES

O projeto foi desenvolvimento na Escola Cidadã Integral Técni-
ca Daniel Carneiro, com os estudantes dos anos finais do ensino fun-
damental mais precisamente do 8º e 9º anos. Na exposição do proje-
to para com os estudantes contamos com aulas síncronas através do 
google meet, em decorrência da pandemia da COVID-19, onde traba-
lhamos com apresentação de slides com exposições de fotografias da 
menina perdida na serra, trabalhando com os estudantes sobre o caso 
histórico-cultural local que ocorreu no município de Riacho dos Cavalos.
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 Outrossim, contamos com a participação do professor de Lín-
gua Portuguesa, onde abordamos sobre cantorias de viola e poema, 
e, também com o professor de Matemática onde apresentou para os 
estudantes como identificar a localização/movimentação de objeto em 
mapas, croquis dentre outros. Assim, enfocando os descritores que 
foram trabalhados no decorrer do projeto. Também exploramos o co-
nhecimento empírico dos estudantes no que diz respeito sobre o caso 
da menina da serra.

 De acordo com a metodologia que foi empregada no proje-
to trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa, onde buscamos uma 
análise dos resultados dos conteúdos constituintes. Para Goldenberg 
(1997, p.34) a pesquisa qualitativa “não se preocupa com representa-
tividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão 
de um grupo social, de uma organização, etc.”. Enquanto para Fon-
seca (2002, p.20) “a pesquisa quantitativa recorre à linguagem mate-
mática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre 
variáveis, etc.”.

De acordo com os objetivos a pesquisa é do tipo exploratória. 
Quanto aos procedimentos a pesquisa se classifica como bibliográ-
fica e de campo onde nos permitiu uma articulação dos fatos. Para 
Fonseca (2002, p.32) 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento 
de referências teóricas já analisadas, e publicadas por 
meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos cientí-
ficos, páginas de web sites. “Qualquer trabalho científico 
inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite 
ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o 
assunto”.

Nela, o objetivo principal é buscar compreensões teóricas so-
bre os temas que estruturam a pesquisa teoricamente. Já a pesquisa 
de campo para Gonsalves (2001, p. 67) “é o tipo de pesquisa que pre-
tende buscar a informação diretamente com a população pesquisada”. 
Obviamente a situação de pandemia trouxe restrições para o contato 
direto com a realidade pesquisada, todavia não impossibilitou debru-
çar-se sobre ela para a busca das informações necessárias. 

Para o trabalho em sala com os estudantes utilizamos; com-
putador, notebook, celular; caderno de anotações, lápis grafite, livros 
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entre outros. Além das redes sociais como YouTube, Facebook, Insta-
gram, WhatsApp além de aplicativos de busca como Google e plata-
formas de ensino como google sala de aula e google meet.

A figura 1 nos mostra a exposição do slide explicativo onde aborda-
mos o poema em forma de cantoria do poeta e compositor Sebastião da 
Silva, poeta esse que criou um repete explicando como o caso aconteceu. 

Figura 1 - Trechos do poema de Sebastião da Silva

Fonte: Própria do professor

Diante do exposto, conseguimos despertar nos estudantes a 
curiosidade de entender mais a fundo sobre o caso da menina perdida 
na serra, onde interagiram de forma significativa. No poema Sebastião 
da Silva (1976) ele diz que

Dos poemas que escrevi por meio da inspiração esse 
é o mais comovente porque tem a narração de um dos 
casos mais tristes que já se deu no sertão. Trata-se de 
uma menina de uma beleza extrema de 4 anos de idade 
com quem se deu o problema tornou-se a central figu-
ra das emoções do poema [...] 27 de novembro do ano 
sessenta e seis pelas três horas da tarde ou pouco antes 
talvez os pais de Edinete a viram viva pela última vez [...]

No que concerne o poema, o autor nos diz o caso da menina, 
tornou-se um dos fatos mais tristes do sertão que criou grande reper-
cussão, chamando atenção inclusive da imprensa, chegando a virar 
fato histórico e ponto turístico, no que diz respeito o local da sua morte.

É possível observar que no local da sua morte construíram uma 
capela, onde romeiros todo dia primeiro de janeiro fazem suas roma-
rias do início da serra ao seu topo onde se localiza a capela.
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 Figura 2 - Capela da menina perdida na serra 

Fonte: Própria do professor

Quanto a participação da professora de Língua Portuguesa, 
abordamos sobre a poesia, onde a professora explicou que “a poesia, 
ou texto lírico, é uma das sete artes tradicionais por meio das quais a 
linguagem humana é utilizada para fins estéticos ou críticos, ou seja, 
retrata algo, de acordo com a imaginação do autor e do leitor, tudo 
pode acontecer”. 

Ainda de acordo as aulas no que diz respeito o caso da menina 
perdida na serra, mostramos aos estudantes uma imagem através de 
slide explicativo, imagem essa que mostra o corpo de Edinete sendo 
velado em forma de desenho.
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Figura 4 - Menina perdida na serra

Fonte: Própria do professor

Na aula o professor enfatizou a importância da fotografia para 
relembrar fatos que aconteceram e acabaram virando um marco na 
cultura nacional, regional e/ou local. Nesta perspectiva Roldán (2012, 
p.45) afirma que 

A fotografia foi considerada, quase desde seu início, re-
flexo objetivo da realidade e, por conseguinte tecnica-
mente útil em certas tarefas menores da atividade cien-
tifica, como a ilustração de textos, a documentação de 
sucessos ou fenômenos, fonte de dados primários ou 
divulgação de resultados.

Assim, o uso da fotografia, na contemporaneidade continua 
presente em eventos, acontecimentos, na ciência e na prática docen-
te, sendo possível rever fatos históricos que marcaram de alguma for-
ma a sociedade.

Ainda de acordo com as aulas tivemos a participação do profes-
sor de Matemática, que nos trouxe contribuições pertinentes quanto ao 
desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. Onde questionou aos 
estudantes como calcular a altura de uma montanha? Vamos calcular? 

O professor de matemática iniciou a sua participação na aula, 
explicando como calcular a altura da serra da menina, como nos mos-
tra a figura abaixo.
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Figura 5 - Auto explicação- seno

Fonte: Professor de Matemática

A partir da aula trabalhada, o professor passou uma atividade para 
os estudantes calcular a altura aproximadamente de uma montanha X. A 
fim de instigar a aprendizagem matemática dos estudantes. Na figura 6 é 
possível observar a atividade que foi respondida pelos estudantes.

Figura 6 - Atividade de matemática

Fonte: Própria do professor

As aulas interdisciplinares serviram de apoio para o desenvol-
vimento do projeto e para o processo de aprendizagem dos estudan-
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tes. Na imagem os estudantes aprenderam a calcular a altura de uma 
montanha. Assim fazendo com que os estudantes desenvolvessem a 
habilidade de calcular a altura de montanhas ou de outro objeto.
 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização desse projeto foi de suma importância para enten-
der mais sobre o caso da menina pedida na serra, especialmente no 
que diz respeito a aprendizagem dos estudantes, uma vez que o caso 
ocorreu no município onde os estudantes residem. Além de mostrar 
os desafios enfrentados pelo professor no decorrer do seu percurso 
como educador, durante as aulas de forma remota.

Assim as questões trabalhadas no projeto e aqui retratadas con-
tribuíram significativamente para a construção de um olhar mais profun-
do, quanto ao processo de ensino aprendizagem no ensino de História. 

Avançamos, sem dúvidas quanto ao desenvolvimento de uma 
aprendizagem mais significativa para os estudantes, especialmente 
no que diz respeito a compreensão de que a prática exige sempre 
reformulação, ajustes adequação e reflexão. Entre os pontos cruciais 
dessa experiência, está à compreensão do quão esse projeto exige 
do estudante e professores uma maior interação, interação essa que 
foi evidente nas aulas interdisciplinares. Certamente essa foi uma das 
maiores contribuições desse projeto realizado no ensino remoto. 

Ser professor significa superar desafios, trabalhar com estu-
dantes que pensam diferente e agem diferente, não é uma tarefa fácil, 
Precisa antes de tudo de amor e dedicação ao próximo, para que se 
possa alcançar os objetivos, principalmente, possibilitar a construção 
do conhecimento aos estudantes, para que estes sejam cidadãos de 
bem, conscientes e ativos na sociedade.
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RESUMO
É de caráter cultural que a ética, não partindo para a discussão 
filosófica sobre o assunto, faz-se entender a partir da sociedade onde 
se analisa os costumes, corroborando-se desta forma, como costume 
social e de íntima relação entre o povo da sociedade em questão. Um 
dos grandes problemas na gestão pública tem sido a falta de ética ou 
de condutas éticas para com os recursos federais, fazendo com que 
haja uma defasagem grande sobre o capital, corroborando-se assim 
em uma alienação desses recursos e uma estagnação no crescimento 
social – crescimento esse relativo às melhoras na educação, saúde, 
infraestrutura, IDH. Frente a isso existe um poder em exercício e para 
esse, a relação entre prerrogativas de conduta para o mesmo – quer 

CAPÍTULO 12

MICROFÍSICA LÍQUIDA: A ÉTICA E O PODER NA GESTÃO 
PÚBLICA EM TEMPOS DE MODERNIDADE LÍQUIDA
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seja a sociedade, entendendo também como cultura contemporânea, 
e a ética. O tempo que se propõe a reflexão incide, justamente, na se-
gunda década do século XXI onde todos os valores que esses concei-
tos trazem consigo perderam e vem se diluindo dentro da sociedade, 
pois, existem as alienações dos conceitos, ou como explica Foucault, 
“fê-lo ranger; torcê-lo”, produzindo uma abrupta ruptura com a possibi-
lidade de uma sociedade menos desigual e culminando numa socieda-
de onde tudo e todos são extremos. Onde deveria existir um governo 
ético há uma corrupção sem precedentes, uma completa desconfian-
ça na figura do político e nos poderes que alicerçam a sociedade; logo 
assim, a microfísica do poder, a modernidade liquida – o imediato – e 
a ética, assumem um caráter de deturpação.
Palavras Chaves: Microfísica. Modernidade Líquida. Ética. 

ABSTRACT
It is cultural that ethics, not starting by the philosophical discussion on 
this matter, makes itself understood from the society where customs are 
analyzed, corroborating itself in this way, as a social custom and of an 
intimate relationship between the people of society in focus. One of the 
major problems in public management has been the lack of ethics or 
ethical conduct towards federal resources, causing a large gap in the 
capital, thus leading to an alienation of these resources and a stagnation 
in social growth – this growth is related to improvements in education, 
health, infrastructure, HDI. In leading there is a power in exercise and 
for it, the relationship between prerogatives of its conduct – whether the 
society, viewed as contemporary culture, and ethics. The time proposed 
for this reflection is precisely in the second decade of the 21st centu-
ry, where all the values   that these concepts bring with them have lost 
and been diluting within society, due to the alienations of concepts, or 
as Foucault explains, “it creaks; twist it”, producing an abrupt rupture 
with the possibility of a less unequal society and culminating in a society 
where everything and everyone is extreme. Where should be an ethical 
government, there is an unprecedented corruption, complete distrust of 
the figure of the politician and of the powers that underpin society; thus, 
the microphysics of power, liquidity modernity - the immediate - and eth-
ics assume a character of misrepresentation. 
Keywords: Microphysics. Liquid Modernity. Ethic.
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1. INTRODUÇÃO 

A contemporaneidade é entendida como o presente, se tra-
tando dos acontecimentos que se decorrem postumamente ao que 
se aprende, desde a escola primária, a modernidade. Muitos foram 
são os fatos que remetem a essa passagem e também muitos são os 
estudiosos que tratam de explicá-la, porém, o contemporâneo será 
aqui entendido como o momento imediato, o devir, exato momento da 
curvatura temporal que expressa o agora – tomando-se o conceito de 
modernidade líquida1.

A metáfora com a ideia das passagens dos estados físicos da 
matéria – mais especificamente da água – é onde reside a gênese do 
conceito, sua interpretação e os possíveis paralelos para relativizar 
com o panorama da sociedade ocidental atual. Mostrando-se bastante 
aplicável e resolvendo aquilo que a ideia de ‘pós-moderno’ não con-
seguiria abarcar, pois, a cultura que se exerce no hoje, no século XXI, 
tem como principal característica a dinâmica de mutação ou mesmo 
de um dinamismo de transformação. 

As inquietações que são impostas a cultura provém da relação 
de atividade direta e indireta supracitada, que por sua vez produzem o 
imaginário coletivo de unidade social – mesmo a ideia sendo contra-
ditória em sua argumentação, esta ocorre de forma quase que natural 
na substancialidade – fazendo a quebra e a construção, imediatamen-
te, da consciência de uma história que une esses iguais em sua cultura 
e subvertem esses mesmos iguais em vários ‘pequenos grupos’ – uma 
comunidade2 – desconstruindo uma perspectiva histórica de alicerce 
para erigir uma consciência de ‘subgrupo cultural’. 

“Todo ser humano tem consciência do passado (defini-
do como o período imediatamente anterior aos eventos 
registrado na memória de um indivíduo) em virtude de 
viver com pessoas mais velhas. Provavelmente todas as 
sociedades que interessam ao historiador tenham um 
passado, pois mesmo as colônias mais inovadoras são 
povoadas por pessoas oriundas de alguma sociedade 

1  Modernidade Líquida é o conceito, e também dar nome ao livro de Bauman (2001), 
fazendo uma explicação do que seria esse mundo “pós-moderno” e para, além disso, 
dispondo de uma argumentação singular onde reforça a ideia dessa liquefação do 
mundo advinda por múltiplos conceitos e suas incisões objetivas no viver dessa 
modernidade.
2  Ver o livro de Bauman, Comunidade – 2003.
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que já conta com uma longa história. Ser membro de 
uma comunidade humana é situar-se em relação ao seu 
passado (ou da comunidade), ainda que apenas para 
rejeitá-lo. O passado é, portanto, uma dimensão perma-
nente da consciência humana, um componente inevitá-
vel das instituições, valores e outros padrões da socie-
dade humana”. (HOBSBAWM, Eric. 2003)

Entendendo que a sociedade está nessa desenfreada e frené-
tica, transformação e dotada de um dinamismo ou atividade de mo-
vimento; a política teria que acompanhar, ainda que de uma maneira 
menos acelerada, o mesmo movimento que aquela outra fizera. É, de 
forma introdutória e rasa, compreender que a política pública deve 
se movimentar para que acompanhe os movimentos da cultura – não 
necessitando transformar-se de súbito numa agitação caótica, mas, 
mantendo sempre aqueles que a mesma iria reger, sobre sua vigília. 

Existia, a priori, o poder público que se mantinha centrado e 
centralizando à sua volta, todas as camadas de constituição da so-
ciedade – intelectuais, poder público, corpo social – tomava por movi-
mentar-se. Com a liquefação de toda concretude interna, a estrutura 
movimentaria também os seus pilares de sustentações conceituais, 
porém, como todas as coisas que eram postas em liquefação, tinham 
por existência a preservação da nomenclatura, a subversão do concei-
to e a difusa e confusa aplicação substancial.

Legalidade - A legalidade, como princípio da administra-
ção (CF, art. 37, caput), significa que o administrador pú-
blico está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos 
mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e 
deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de prati-
car ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, 
civil e criminal, conforme o caso. (...)

Impessoalidade – O princípio da impessoalidade, (...), 
nada mais é que o clássico princípio da finalidade, o qual 
impõe ao administrador público que só pratique o ato 
para o seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele 
que a norma de Direito indica expressa ou virtualmente 
como objetivo do ato, de forma impessoal. Esse princí-
pio também deve ser entendido para excluir a promoção 
pessoal de autoridades ou servidores públicos sobre 
suas realizações administrativas (...)

Moralidade – A moralidade administrativa constitui, hoje 
em dia, pressuposto de validade de todo ato da Admi-
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nistração Pública (...). Não se trata – diz Hauriou, o sis-
tematizador de tal conceito – da moral comum, mas sim 
de uma moral jurídica, entendida como “o conjunto de 
regras de conduta tiradas da disciplina interior da Admi-
nistração” (...)

Publicidade - Publicidade é a divulgação oficial do ato 
para conhecimento público e início de seus efeitos exter-
nos. (...) O princípio da publicidade dos atos e contratos 
administrativos, além de assegurar seus efeitos exter-
nos, visa a propiciar seu conhecimento e controle pelos 
interessados diretos e pelo povo em geral, através dos 
meios constitucionais (...)

Eficiência – O princípio da eficiência exige que a ativi-
dade administrativa seja exercida com presteza, perfei-
ção e rendimento funcional. É o mais moderno princípio 
da função administrativa, que já não se contenta em ser 
desempenhada apenas com legalidade, exigindo resul-
tados positivos para o serviço público e satisfatório aten-
dimento das necessidades da comunidade e de seus 
membros. (...). (GONÇALVES, 2011)

Concomitantes, essas duas atividades são resultantes da 
modernidade líquida, como já fora falado num momento anterior. Essa 
liquefação do momento atual em que se vive – séc. XXI – produz a 
sensação de que tudo que se é construído constitui um caráter transi-
tório e não é feito para que se perdure. Deste modo, um mundo em ati-
vidade e demasiada transformação é colocado sobre uma sociedade 
que perde sua identidade e se comporta, fazendo-se crer que existem 
determinadas semelhanças criadas por uma virtualidade; em senti-
do contraposto, mas de igual intensidade, a gestão pública e o poder 
público inferem na mesmo sociedade criando suas relações líquidas, 
suas intercessões semânticas e práticas e, ainda de modo simultâneo, 
as relações de poder.

Um esclarecimento deve ser levado em consideração para 
prosseguir do exposto; sobre a administração pública, o importante a 
se ressaltar que houve as primeiras tentativas e os primeiros esforços 
de se tratar da teoria administrativa de forma racional/lógica em detri-
mento da modernização da gestão pública. Em fatos históricos, o que 
se tem é que algumas formas foram criadas suprir as necessidades 
que a demanda pedia, demanda essa que era muitas vezes relativo 
à organização. Transpassando, deste modo, os períodos de Guerra 
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Fria3 e Golpe Militar, e indo até a promulgação da atual Constituição 
Federal; “(...) esse sistema fechado ruiu parcialmente, com o fim do 
regime Vargas, em agosto de 1945. Nos cinco anos que se seguiram, 
a reforma administrativa foi conduzida como uma ação governamental 
rotineira e sem importância”. (WARLICH, 1983, p.51).

É de fundamental importância trazer à luz os exercícios dessa 
dinâmica e onde se exercem em suas relações diretas – na gênese 
– traduzindo e transcrevendo o “comportamento” dos mesmos. Já 
situados na modernidade líquida, a ocupação é assistir onde a ética 
e a gestão pública, a cultura e a microfísica se fazem por interagir. 
A ética junto à administração pública pode-se ser entendida também 
como administração pública – pois não se trata de um trabalho ou 
esforço genealógico – a cultura é outro lado dessa bifurcação4 e existe 
de forma simultânea e colaborativa. A sociedade pode ser entendida 
como o conjunto de corpos que tem identidades semelhantes e/ou é 
regido pelo mesmo código de conduta legal; todavia, a ética e a gestão 
pública, assim como a cultura, estão movimentando essa sociedade 
na modernidade líquida. Essas forças e indagações de potência incu-
tem/inferem diretamente sobre essa massa corpórea, resultando em 
um ‘ranger/torcer5’ da mesma.

Retomando a perspectiva da gestão pública, seu principal deli-
neamento para conter os excessos e corroborar-se produtiva, a ética. 
Contendo um caráter filosófico em sua etimologia, reflexões profundas 
pelos maiores intelectuais da história da humanidade, a ética foi rangi-
da e torcida para um meio corporativo. Assim o caráter essencial era 
nublado pela necessidade do que se faziam o governo, o Estado, as 
instituições; mesmo que não fosse o que se entendia na Grécia Clássi-
ca, tampouco se aproximava do comportamento renascentista e é ainda 
mais difuso com o entendimento da mesma na modernidade líquida.

“Serviço público é toda atividade de oferecimento de uti-
lidade ou comodidade material fruível diretamente pelos 

3  Referente ao tempo pós-Segunda Guerra mundial – onde havia uma disputa 
ideológica entre o Capitalismo e o Socialismo – encabeçados pelos Estados Unidos 
da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, respectivamente.
4  Pode-se pensar, enquanto metáfora demonstrativa, também, que essa bifurcação 
leva-se ao paralelo de existirem enquanto dois lados da mesma moeda, mas não 
como uma relação de bem e mal, mas como dois lados de um todo que coexistem.
5  Referência a Michael Foucault, em seu livro intitulado Vigiar e Punir, falando sobre 
o corpo documental, a fonte. Aqui fazendo o paralelo dessa fonte como a massa 
corpórea que se definirá como sociedade – cultural e ética.



168

administradores, prestados pelo Estado ou por quem lhe 
faça as vezes, sob um regime de Direito Público, por-
tanto, consagrador de prerrogativas de supremacia e 
restrições especiais- instituído pelo Estado em favor dos 
interesses que houver definido como próprio no sistema 
normativo” (MELLO, 1998, p.433).

 “A ética é um problema a ser resolvido desde muito tem-
po atrás, o que vem fazendo dele um assunto importan-
tíssimo, pois a convivência humana em sociedade, para 
que não seja caótica, deve acontecer de forma ordena-
da. Por isso, são necessárias regras, leis e normas que 
regulem o relacionamento humano em todos os níveis 
de sua existência” (ALENCASTRO, 1997, p.6).

“Ser ético significa refletir sobre as escolhas a serem 
feitas, importar-se com os outros, procurar fazer o bem 
aos semelhantes e responder por aquilo que se faz. Em 
contrapartida, ‘ser moral’ significa agir de acordo com os 
costumes e observar as normas coletivas” (MORAES, 
2003, p.45).

Dotado de uma perspectiva genealógica, a ética se encontra 
hoje travestida e encoberta por valores de ganho, completamente dis-
tante do que era corroborado e acreditado. Com transformações tão 
drásticas, advindas desse movimento de potência dinâmica. A aparên-
cia é aquilo que se diz quê é, ou ainda que se necessite que seja, mas 
seu conteúdo é volúvel, móvel e farisaico. Perdeu-se com as transfor-
mações históricas sua concretude firme; sumindo de tudo que lhe era 
continente e deixando-se, apenas, como uma carapaça a fim de ser 
preenchida de acordo com a necessidade do mundo líquido, em tem-
pos líquidos, na vida líquida – modernidade líquida.

2. A MICROFÍSICA E O PROBLEMA LÍQUIDO DA VIRTUALIZAÇÃO

Situando a perspectiva na segunda década do séc. XXI, com-
preendendo a dimensão da cultura, há uma verticalização nos concei-
tos e nas práticas que a mesma sociedade ultrapassar e põe-se em 
círculos. Contudo, vai se estabelecer – não colocado aqui o processo 
contínuo e gradual por uma implicação de limite e metodologia – du-
rante o processo político-cultural em toda a história do Brasil.

Os círculos supracitados referem-se, especificamente, à difi-
culdade de se quebrantar os vícios enxertados na cultura e na políti-
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ca. Não há uma forma de perceber ou de dialogar com apenas uma 
das partes desse processo a fim de, enquanto hipótese, viabilizar as 
melhores ou as possíveis soluções para os problemas encontrados. 
Entretanto, é exatamente nessa relação que se opera o “exercício de 
poder” (Foucault, 2013), quando as tentativas não são fortes ou ro-
bustas o suficiente para transpassar a problemática da cultura, e/ou 
sociedade, e/ou ético.

A dificuldade primária para que as tentativas não sejam sufi-
cientes é previsível, porém, sua característica excepcionalmente múlti-
pla e líquida6 tornando-se algo naturalizado no inconsciente da cultura 
em questão, virtualidade7. O efeito da ‘virtualização’, que em determi-
nado ponto era o ápice da capacidade humana em termos de evolução 
tecnológica, tornar-se-ia seu panóptico (Foucault, 2011). Fazendo, em 
primeiro momento, o estreitamento das fronteiras/conceitos – levando 
os mesmos a perderem muito de sua substancialidade e coesão.

“Devido a todos esses aspectos, a oposição “longe-per-
to” tem mais uma dimensão crucial: aquela entre a cer-
teza e a incerteza, a autoconfiança e a hesitação. Estar 
“longe” significa estar com problemas — o que exige es-
perteza, astúcia, manha ou coragem, o aprendizado de 
regras estranhas que se podem dispensar alhures e o 
seu domínio sob desafios arriscados e cometendo erros 
que muitas vezes custam caro. A idéia de “perto”, por 
outro lado, representa o que não é problemático; hábi-
tos adquiridos sem sofrimento darão conta do recado e, 
uma vez que são hábitos, parecem não pesar, não exigir 
qualquer esforço, não dar margem à ansiosa hesitação. 
Seja o que for que se conheça como “comunidade lo-
cal”, foi algo que surgiu dessa oposição entre “aqui” e 
“acolá”, “longe” e “perto”. A história moderna foi marca-
da pelo progresso constante dos meios de transporte. 
Os transportes e as viagens foram campos de mudan-
ça particularmente rápida e radical; como Schumpeter 
assinalou há muito tempo, o progresso aí não resultou 
apenas da multiplicação do número de diligências, mas 
da invenção e produção em massa de meios de trans-

6  Nesse momento é cabível que a interpretação seja ambígua, porém, que se tenha 
todo o domínio do sentido, pois, mesmo que se refira a liquefação contida nos livros 
de Bauman ou ainda no caráter físico do líquido, ambas as interpretações estão 
apontando para uma mesma direção com conotações pouco divergentes. 
7  Tomando o conceito em sua forma mais simples, indicando para uma determinada 
direção, que, com prerrogativa de salvaguardar as proporções do artigo, o tomará 
como força de causa-efeito e, na mesma proporção, se colocará distante do 
entendimento de uma realidade sobreposta.
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porte inteiramente novos — trens, automóveis e aviões. 
[...].Dentre todos os fatores técnicos da mobilidade, um 
papel particularmente importante foi desempenhado 
pelo transporte da informação — o tipo de comunicação 
que não envolve o movimento de corpos físicos ou só o 
faz secundária e marginalmente. Desenvolveram-se de 
forma consistente meios técnicos que também permiti-
ram à informação viajar independente dos seus portado-
res físicos — e independente também dos objetos sobre 
os quais informava: meios que libertaram os “significan-
tes” do controle dos “significados”. A separação dos mo-
vimentos da informação em relação aos movimentos dos 
seus portadores e objetos permitiu por sua vez a diferen-
ciação de suas velocidades; o movimento da informação 
ganhava velocidade num ritmo muito mais rápido que a 
viagem dos corpos ou a mudança da situação sobre a 
qual se informava. Afinal, o aparecimento da rede mun-
dial de computadores pôs fim — no que diz respeito à 
informação — à própria noção de “viagem” (e de “dis-
tância” a ser percorrida), tornando a informação instan-
taneamente disponível em todo o planeta, tanto na teoria 
como na prática” (Bauman, 1999).

A tecnologia deu voz para que todos fossem capazes de expres-
são, expor e narrar seus causos, independente da natureza desses mes-
mos, o que implica dizer que comunicar não é mais um poder da mídia e 
de órgãos criados para esse fim. Então se pode noticiar qualquer evento 
sobre qualquer questão – desde o nascimento de algum herdeiro de cele-
bridade até o desastre de colisão de aeronaves – não se considerou qual 
era a notícia relevante ou mesmo qual seria o certame ético para isso.

A maneira que se enraizou na sociedade e a velocidade com 
que isso foi feito agiram na contramão e em proporção oposta com a 
maturação necessária para lidar com tamanha liberdade. Opostamen-
te a isso, cresceram muitas páginas no âmbito virtual que tinham como 
sua proposta inicial a discussão de ideias e dinfundir os resultados 
enquanto pensamento de uma nova cultura há nesse momento o sur-
gimento das ‘redes sociais8’.

As redes sociais refletem muito, para não dizer que completa-
mente, como a virtualidade é perigosa e corrosiva, pois não há nesse 

8  Entende-se aqui que seja qualquer meio virtual onde as opiniões são declaradas 
apenas em cunho de um “achismo” com a prerrogativa de estreitar a distância entre 
as pessoas e facilitar a vida cotidiana. Vale ressaltar que o imperativo dessa rede 
é o emparelhamento de opiniões semelhantes entre si, mesmo que isso não tenha 
nenhum embasamento científico comprovado.
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território um poder que se opere como moderador ou uma cultura que 
se coloque como norteadora, logo, pois, as opiniões encontram forma 
e dinâmica nas mais diversas áreas de atuação da cultura do país. O 
que se estabeleceu em todo século XX, até, aproximadamente o ano 
de 20079 fora rápido e demasiadamente desconstruído com essa efer-
vescência do virtual.

A microfísica do poder tornar-se-ia posta na mesma liquefação 
da cultura e também da ética, ao mesmo momento que seria afastado 
entre si pelo efeito dessa mesma virtualidade. A ética tomaria um ca-
ráter subjetivo e a cultura seria fragmentada pelas perspectivas de pe-
quenos grupos e/ou células sociais que poderiam ser completamente 
antônimas entre si, mas existir e coexistir numa mesma cidade.

Os conceitos e os pensamentos se tornaram extremos, a so-
ciedade se tornou polida vinde um moralismo exercido pela falta de 
privacidade – ou mesmo da completa inexistência da mesma – o que 
tornaria o julgamento direto e “particular”, o julgar era o imediatismo 
que as questões não pediam pelo simples fato de não serem as ques-
tões pertinentes a serem debatidas. Através dessas contradições é 
que o poder pode ser exercido e promulgado com muitos nomes e 
definições distintas, mas sua justificativa e operações não mudaram.

Os efeitos diretos desses movimentos citados anteriormente é 
o bombardeamento simultâneo de todas as informações ao mesmo 
tempo, pois sempre há algo de interesse à perspectiva particular, o 
que não se justifica coletivamente; o aparecimento de estigmas10 que 
apontam para o que um determinado grupo deseja ou tem por valor; o 
distanciamento da academia que se protege com seus métodos a fim 
de produzir conhecimento através de pesquisas e com enfrentamento 
de dados quantitativos/qualitativos em fontes, fugindo do pensamento 
de que as coisas são ou deixam de ser em detrimento de uma visão 
particular de um indivíduo ou grupo de indivíduos; a sociedade fra-
gilizada, com pânicos e pavores múltiplos de si mesmo, produzindo 
demônios na mesma velocidade que são consumidos por eles e ain-
da piorados por uma ilusão que relações virtuais são eficazes ou tão 
existente quanto as relações em sociedade substancial; a perda do re-
9  Ano do lançamento do primeiro Iphone.
10  Palavra que vai ser excessivamente usada em discurso de todas as naturezas, 
mas de forma a imprimir uma moral e assim, um poder de censura no outro com o 
qual se discute – o ‘estereótipo’.
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ferencial em todas as questões, nada é extremo de se pensar ou se fa-
zer para ninguém exceto o próprio extremismo de se por desta forma.

As contradições são tamanhas e continuam a se perpetuarem 
seguindo a mesma ideia de afastamento e repreensão, gerando o 
exercício de poder entre essas. O que vale ressaltar em todo esse 
exposto é a velocidade com que se fez existir, algo em torno de duas 
décadas. 

CONCLUSÃO

As construções éticas e culturais foram fruto de, ao menos, 
quatrocentos anos de história e transformações sociopolíticas – nem 
sempre de forma pacífica e gradual. A consolidação de uma cultura 
dentro da historicidade é complementar a mesma e foi se moldando e 
transformando com o passar desses períodos na construção da iden-
tidade brasileira.

A gestão pública do Brasil cresceu na mesma proporção siste-
mática em que o país evoluía sua infraestrutura e se comprometia em 
fazer uma nação voltada para sua população continente. Essa dinâmi-
ca permanece continua e pouco mutável até meados da década de 90 
do séc. XX, pois, a partir daí há o advento da internet e suas liberdades 
objetivas e muitas vezes subjetivas.

A distinção entre liberdade “subjetiva” e “objetiva” abriu 
uma genuína caixa de Pandora de questões embaraço-
sas como “fenômeno rei-sus essência” - de significação 
filosófica variada, mas no todo considerável, e de im-
portância política potencialmente enorme. Urna dessas 
questões é a possibilidade de que o que se sente como 
liberdade não seja de fato liberdade; que as pessoas po-
derem estar satisfeitas com o que lhes cabe mesmo que 
o que lhes cabe esteja longe de ser “objetivamente” sa-
tisfatório; que, vivendo na escravidão, se sintam livres e, 
portanto, não experimentem a necessidade de se liber-
tar, e assim percam a chance de se tornar genuinamen-
te livres. O corolário dessa possibilidade é a suposição 
de que as pessoas podem ser juízes incompetentes de 
sua própria situação, e devem ser forçadas ou seduzi-
das, mas em todo caso guiadas, para experimentar a 
necessidade de ser “objetivamente” livres e para reunir a 
coragem e a determinação para lutar por isso. Ameaça 
mais sombria atormentava o coração dos filósofos: que 
as pessoas pudessem simplesmente não querer ser li-
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vres e rejeitassem a perspectiva da libertação pelas difi-
culdades que o exercício da liberdade pode acarretar. As 
bênçãos mistas da liberdade Numa versão apócrifa da 
Ocfisséia (“Odysseus und die Schweine: das Unbeha-
gen an der Kultur”), Lion Feuchtwanger propôs que os 
marinheiros enfeitiçados por Circe e transformados em 
porcos gostaram de sua nova condição e resistiram de-
sesperadamente aos esforços de Ulisses para quebrar 
o encanto e trazê-los de volta à forma humana. Quando 
informados por Ulisses de que ele tinha encontrado as 
ervas mágicas capazes de desfazer a maldição e de que 
logo seriam humanos novamente, fugiram numa veloci-
dade que seu zeloso salvador não pôde acompanhar. 
Ulisses conseguiu afinal prender um dos suínos; esfre-
gada com a erva maravilhosa, a pele eriçada deu lugar a 
Elpenoros - um marinheiro, como insiste Feuchtwanger, 
em todos os sentidos mediano e comum, exatamente 
“como todos os outros, sem se destacar por sua força 
ou por sua esperteza” O “libertado” Elpenoros não ficou 
nada grato por sua liberdade, e furiosamente atacou seu 
«libertador»: Então voltaste, 6 tratantes, 6 intrometidos? 
Queres novamente nos aborrecer e importunar, queres 
novamente expor nossos corpos ao perigo e forçar nos-
sos corações sempre a novas decisões? Eu estava tão 
feliz, eu podia chafurdar na lama e aquecer-me ao soí, 
eu podia comer e beber, grunhir e guinchar, e estava li-
vre de meditações e dúvidas: “O que devo fazer, isto ou 
aquilo?”  Por que vieste? Para jogar-me outra vez na vida 
odiosa que eu levava antes? (Bauman, 2000. pg. 23-25).

Não se comprometendo apenas com a distinção filosófica da 
problemática, mas indo para ademais disto onde todas as coisas ga-
nham esse caráter extremo – quase como a principais características 
dos contemporâneos – a liquefação, ou o tornar líquido, é a força mo-
triz. Desta forma, o texto se compromete a manter a perspectiva nas 
transformações do que a virtualidade produz e como, objetivamente, 
há a transformação dos micropoderes.

A mensagem, portanto, implica uma advertência que só 
será negligenciada sob grande risco: seja lá o que você 
ganhe atendendo com prontidão ao apelo, não vai du-
rar para sempre. Qualquer garantia de segurança que 
você adquira terá de ser renovada quando os “próximos 
meses” se passarem. Logo, fique atento a esse período. 
Num romance com o ótimo título Slowness, Milan Kun-
dera revela o vínculo íntimo entre velocidade e esqueci-
mento: “O nível da velocidade é diretamente proporcio-
nal à intensidade do esquecimento.” Por que é assim? 
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Porque o ato de “assumir o palco exige manter outras 
pessoas fora dele”, assumir esse palco especialmente 
importante conhecido como “atenção do público” (para 
ser mais exato, a atenção das pessoas marcadas para 
serem recicladas em consumidores) exige manter fora 
dele outros objetos de atenção outros personagens e ro-
teiros, inclusive aqueles montados ontem por pessoas 
em busca de atenção... “Os palcos”, relembra-nos Kun-
dera, “só são iluminados nos primeiros minutos.” No mun-
do líquido-moderno, a lentidão indica a morte social. [...]. 
O conceito de “exclusão” sugere, de maneira enganosa, 
a ação de alguém transportando o objeto para longe do 
lugar que ocupava; na verdade, com muita frequência é 
“a estagnação que exclui”. [...]. Na hierarquia herdada de 
valores reconhecidos, a síndrome consumista degradou 
a duração e elevou a efemeridade. Ela ergue o valor da 
novidade acima do valor da permanência. Reduziu dras-
ticamente o espaço de tempo que separa não apenas 
a vontade de sua realização (como muitos observado-
res, inspirados ou enganados por agências de crédito, já 
sugeriram), mas o momento de nascimento da vontade 
do momento de sua morte, assim como a percepção da 
utilidade e vantagem das posses de sua compreensão 
como inúteis e precisando de rejeição. Entre os objetos 
do desejo humano, ela colocou o ato da apropriação, a 
ser seguido com rapidez pela remoção do lixo, no lugar 
que já foi atribuído à aquisição de posses destinadas a 
serem duráveis e a terem um aproveitamento duradouro. 
(Bauman, 2007. pg. 64-65).

O texto se finda, com a proposta de perspectiva e lançado a 
provocação de análise onde se propõe entender o quão benéfico e 
ao mesmo tempo maléfico é essa virtualidade, qual o momento que 
a mesma atinge propostas positivas ou mesmo em propostas delica-
das? O quão rápido o mundo líquido tem que se propor a ser para 
não ser engolido por suas próprias conjecturas? As perguntas e pro-
vocações se desdobraram até o infinito, pois assim como duas retas 
que se tomam em paralelo somente se cruzam lá, como para efeito 
de comparação e silogismos, a multiplicidade produzida pelo virtual 
vai construir e reconstruir os limites da realidade – que se propagará 
em um movimento de inflação – culminando com seu entrelaçamento 
no infinito. Há, então, nesses hiatos e nessas construções as novas 
e mais modernas formas de exercício de poder, [...], a sociedade se 
tornou o panóptico de si mesmo. 
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RESUMO
Objetiva-se com este estudo a verificação do ato suicida em articula-
ção com o afrouxamento dos laços sociais no contexto sociocultural 
contemporâneo. Neste sentido, explorou-se as relações do suicídio 
com elementos particulares da sociedade atual, como o tabu da mor-
te; a noção de maior vulnerabilidade a traumas, devido a uma possível 
redução da capacidade simbólica – consequência de uma pós-mo-
dernidade que assume o declínio das referências tradicionais; e as 
implicações derivadas da disseminação do discurso capitalista. Discu-
tiu-se, em seguida, as formas de atuação frente o suicídio (acting out e 
passagem ao ato). Ao final, foram apontadas algumas considerações 
referentes ao fato de que os atos veem à tona no momento em que 
falta a palavra.
Palavras-chave: Socialização; Suicídio; Morte; Trauma psicológico; 
Psicanálise. 

CAPÍTULO 13

O AFROUXAMENTO DOS LAÇOS SOCIAIS NO CONTEXTO 
SOCIOCULTURAL CONTEMPORÂNEO E O SUICÍDIO, 

REFLEXÕES A PARTIR DO OLHAR PSICANALÍTICO
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INTRODUÇÃO

Sabe-se que o suicídio é uma importante questão de saúde pú-
blica no mundo. Segundo um relatório da Organização Mundial de Saú-
de, mais de 800 mil pessoas se matam todos os anos no mundo, sendo 
que aproximadamente 75% dos casos acontecem em países de baixa 
e média renda. O suicídio é a segunda principal causa global de morte 
de pessoas entre 15 e 29 anos1. Este é um tema bastante polêmico e 
complexo, que leva muitos leigos e pesquisadores a refletirem sobre o 
que leva uma pessoa a tirar a própria vida. Busca-se um significado, um 
motivo que torna essa existência tão insuportável, e se possível, como 
evitá-lo. Não existe uma causa única que leve ao suicídio. A maioria 
dos autores veem como construções ao longo da vida do sujeito, que o 
levam a tal ato, tornando o viver mais sacrificante que o morrer. 

Em geral, o que é chamado de “causa”, ocorre em culminância 
com uma série de outros fatores que vão se acumulando na vida do 
sujeito, como fatores familiares, sociais, biológicos, psicológicos, etc. 
Trata-se de um ato não apenas individual, mas também social, pois a 
mesma relação que há desse sujeito com sua família, também há do 
sujeito com a sociedade em que vive.

A dor que toma conta da mente do sujeito está carregada de 
estados emocionais negativos como culpa, vergonha, angústia, soli-
dão, acompanhada de ideais de morte, na intenção de dar fim a es-
sas emoções insuportáveis. 

Desse modo, o ato suicida demonstra uma grande ambivalên-
cia, onde o sujeito vai atrás da morte, mas de alguma maneira deseja 
a intervenção de socorro, quando transmite sinais verbais ou compor-
tamentais da sua intenção. É como se ele quisesse transmitir que algo 
está errado e necessita de uma solução, mas não encontra meios para 
fazê-lo. Por isso o suicídio também é considerado um pedido de ajuda.

Muito autores dentre eles Cassorla, percebem esse ato de tirar 
a própria vida como uma forma de fuga a um sofrimento intenso e in-
suportável. Ele é acometido de uma imensa angústia que o corrói. Não 
suportando mais tal sofrimento, passa-se a ver a morte como única 
saída para o descanso, aliviando essa tensão.  Essa tortura na maioria 
das vezes é interna, vindo da mente do sujeito, construído pelos diver-
sos fatores que citamos2. 
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Nesse sentido, a realidade das grandes cidades, os sentimen-
tos de abandono, solidão, angústia, geram um desespero da existên-
cia humana a milhares de pessoas. Essa vida se torna tão insuportável 
que o indivíduo acaba buscando a morte como uma alternativa à vida, 
não apenas pelo desejo de morrer. A morte não é o que o suicida de-
seja, porque ele nem mesmo sabe o que seria a morte, o que deseja é 
fugir do sofrimento. Segundo Macedo3, o sofrimento e a tensão produ-
zidos pelo superego são tão intensos, que se vendo sem esperança, 
com a perda da sua autoestima, o ego se vê desamparado pelo supe-
rego e se deixa morrer.

Pensando no olhar da psicanálise, que será a leitura de mundo 
a partir da qual pautar-se-á este trabalho, a questão do suicídio se 
encontra imersa em um momento histórico-cultural particular. A explo-
ração deste enfoque abriga sua importância no tocante da busca de 
clareza da dimensão macro sobre a qual nascem sujeitos potencial-
mente suicidas. Em tempos pós-modernos, o regimento da sociedade, 
no tocante da lógica de mercado, está voltado para o imperativo do 
gozo, do qual usufruem as almas mortais. Difundida pelo discurso do 
capitalismo, tal regência fornece subsídios para alimentar uma condi-
ção de vulnerabilidade sobre a presença do real da morte e de situa-
ções traumáticas exclusivas do momento contemporâneo.

 A investigação, desse modo, parte da seguinte pergunta: em 
que contexto o ato suicida se encontra imerso atualmente e quais con-
siderações em relação ao afrouxamento dos laços sociais podemos 
relacionar a partir desse quadro? Lançar luz sobre essa indagação é o 
escopo do presente trabalho.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A partir da psicanálise, o ato suicida é visto em parte, como um 
evento onde a pulsão de morte prevalece em relação à pulsão de vida, 
existindo uma luta constante entre a vida e a morte, onde a última aca-
ba prevalecendo. Para Freud, é necessário que exista um equilíbrio 
entre as duas pulsões, onde a pulsão de morte permaneceria atrelada 
a serviço da vida, atuando em um movimento paralelo4. 

Cassorla em sua obra descreve que a psicanálise vê a morte 
como um parto ao contrário, onde se deseja o reencontro em simbiose 
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com a mãe, em uma espécie de útero2. Ele busca uma figura proteto-
ra, visando basicamente o princípio de prazer. Dias fala do ato suicida 
como um acting-out ou atuação, como é chamado pela psicanálise, ou 
seja, a expressão dos conteúdos psíquicos através de atos5.

Etimologicamente, a palavra suicídio não dá conta das formas 
diversas que esse fenômeno envolve (intencional ou não, por quais 
meios e motivações que é conduzido). Essa “pobreza terminológica”6 
da palavra suicídio está implícita em sua origem; já que sui, do latim 
clássico, do qual a palavra supostamente se deriva, significa suíno.  
Tal pobreza terminológica não ocorria noutros tempos, em que o sui-
cídio não tinha uma conotação negativa, visto que a pós-modernidade 
trouxe consigo a transformação da morte em tabu6. 

No momento histórico atual, os discursos da ciência e do capi-
talismo impõem uma lógica de gozo e satisfação ao sujeito. Tal desdo-
bramento exige uma releitura do suicídio na pós-modernidade.

 O tabu da morte na contemporaneidade6, o declínio da função 
paterna7 ou, para usar os termos de Birman, a falha na figura do pai, 
que implica em uma disposição maior ao desamparo e, consequente-
mente, ao trauma8, 9, e a noção de a linguagem ser capaz de abarcar 
todo o mundo com sentido10, alinhados ao discurso capitalista de sa-
tisfação do gozo imediata, são fatores socioculturais que permeiam a 
configuração do fenômeno. 

Na contemporaneidade, a morte se torna um assunto cuja abor-
dagem gera incômodo na maioria das pessoas. Em uma época em que o 
avanço científico promove a manutenção infindável da vida e do processo 
de morrer, falar sobre suicídio e, ainda, sobre o sujeito que o comete gera 
um choque no pensamento vigente6, 11. A consequência disso é o empo-
brecimento da palavra suicídio. É nesse meandro que ocorre a desquali-
ficação e a estigmatização do ato suicida e da pessoa que o engendra6. 

Outra consequência promovida pelo avanço da ciência diz res-
peito ao que se tem chamado como declínio da função paterna. Na 
esteira do discurso do capitalismo, o sujeito se depara com o impera-
tivo do gozo imediato, sem mediação; o importante é consumir a todo 
custo7. Isso retrata a modificação na constituição do Nome-do-Pai no 
momento atual, e seu declínio.

 O que implica uma alteração no processo de subjetivação do 
sujeito, que se encontra distante de uma relação triangular. O declínio 
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da função paterna se instala nos tempos pós-modernos. Isso quer di-
zer que o interdito, a autoridade e os ideais não mais predominam na 
constituição do sujeito. Ao contrário, a prevalência é a do império do 
supereu que sentencia “Goza!”, anunciada por Jacques Lacan7. A ten-
dência é de que as exigências de satisfação imediata, proposta pelo 
mundo globalizado, sejam atendidas. Neste sentido, “há um predomí-
nio do real do gozo sobre o ideal”12(citado em 7).

Justus13, fala que a clínica contemporânea se defronta com a 
queda da função paterna como resposta de sustentação à existência 
do sujeito. O sujeito é impedido de ter o enfrentamento da sua dor de 
existir, frente os avanços da psicofarmacologia. Fala-se do mercado 
do gozo, onde o sujeito só experimenta o gozo, e não a falta, pois é 
eliminado rapidamente pelo medicamento, pelo consumo ou a droga, 
que são usados como fuga dessa falta. Cassorla, fala que o suicídio 
é a maior manifestação autodestrutiva do sujeito, frente a esse tempo 
em que reina o consumismo, onde o tempo passa depressa demais, e 
o homem precisa buscar uma saída para preencher esse sentimento 
de desamparo, desistindo de viver2.

Há também nessa era pós-moderna um afrouxamento dos 
laços nos relacionamentos. Não há mais tempo para sofrer, nem se 
deve. Essa geração da felicidade, busca substituir rapidamente esses 
laços, o que gera um vazio ainda maior, solidão e tédio, aumentan-
do ainda mais o nível de angústia. Por achar que podem substituir e 
serem substituídas, as pessoas vivem cada vez mais com um senti-
mento de ansiedade e incompletude. Esse sentimento de desamparo, 
não seria só da falta do outro, mas também de um ser desprotegido 
e desamparado, ameaçado por um outro gozador. O suicida fracassa 
nessa busca do desejo e do prazer que sustenta a era pós-moderna, 
tornando intolerável esse sentimento de falta, o que acaba levando-
-o a voltar-se contra si mesmo. No suicida, acontece uma crise de 
despersonificação, onde o sujeito não se reconhece mais e acaba se 
identificando com o agressor introjetado.

Macedo3 fala que o suicídio é uma agressão ao exterior, e que 
secundariamente se volta contra o ego. Onde matando-se, o sujeito 
consegue anular psicologicamente a perda do objeto, vingando-se do 
ambiente, onde provoca sofrimento aos outros. E que a partir de ex-
periências clínicas, pôde-se observar que frequentemente o suicídio 
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destina-se a destruir a vida dos sobreviventes, onde veem o suicídio 
como a única forma de vingança satisfatória contra os pais, amigos ou 
qualquer ente querido. Este ato gera extremo sofrimento às pessoas 
que o cercam, devido passarem a sentir-se culpados e responsáveis 
por de alguma maneira terem permitido, ou não evitado o ato.   

Muitos autores afirmam que o sujeito suicida, comete o ato com 
o propósito de se vingar de pessoas que convivem ao seu redor e que 
para ele de alguma forma direta ou indireta o rejeitaram, ou o fizeram 
sofrer. No entanto, o problema é complexo para qual não existe uma 
única causa ou uma única razão, resultando de uma interação de di-
versos fatores.

Para Freud, no texto Luto e Melancolia, o suicídio seria a volta 
da destrutividade contra o próprio sujeito, onde há um desejo de ma-
tar um outro, e como autopunição, essa agressividade volta contra si 
mesmo14. Macedo15, também coloca que para Freud, nenhum neuróti-
co abriga pensamentos de suicídio que não consistam em pensamen-
tos assassinos contra outros, o qual voltam contra si. A energia ne-
cessária para tirar-se a vida, precisa estar vinculada ao mesmo tempo 
como desejo de matar o objeto a qual se identifica, enquanto que esse 
desejo de morte que era orientado para a outra pessoa volta para si. O 
suicídio é assim, uma agressão voltada para o íntimo, contra um obje-
to de amor introjetado e investido, com um desejo reprimido de matar 
uma outra pessoa.

Percebe-se, pois que, no momento histórico atual há um aba-
lo na disposição para simbolização, como constatado no declínio da 
função paterna. Devido a isso, os excessos traumatizantes possuem 
maior abertura para o impacto. A condição para o trauma é a presença 
de um excesso impossibilitado de ser articulado por representação, 
por causa do abalo na figura do pai, que possibilitaria tal aviamento. 
Instala-se, dessa forma, outra configuração da subjetividade, tendo o 
trauma como ocorrência constantemente presente no mundo contem-
porâneo9. 

Nesse sentido, o recurso encontrado pelo sujeito, para lidar 
com esse excesso, é o corpo, visto que lhe falta capacidade de simbo-
lização. O que se encontra recorrentemente nos casos de toxicomania 
e suicídio é o gozo pela via direta do corpo, “pura descarga pulsional 
sem simbolização”8. 
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Deparar-se com a falta estrutural se torna, portanto, insuportável. 
Assim, nos dias de hoje o contato com o trauma é intensificado, devido, 
justamente, a essa precária disposição para simbolizar. O efeito disso 
é a expressão do excesso e da intensidade. O mal-estar da atualidade 
é a disposição à experiência traumática, tendo isso a ocorrer quando a 
antecipação desta (por meio da angústia-sinal) não ocorrem. Há uma 
fragilidade na antecipação do futuro. E a forma de lidar com o trauma 
acaba por ser no registro do corpo9. Ao mesmo tempo em que ocorrem 
o tabu da morte, a impossibilidade de tristeza, falha e dor, o declínio da 
função paterna e a maior exposição a traumas, o sujeito contemporâneo 
é bombardeado por informações de diversos veículos de comunicação.

 Isso, segundo Alencar e Caldas, evoca um paradoxo, pois pro-
porcionam aos sujeitos a ideia de que tudo pode ser dito e de que tudo 
é dito, atribuindo, assim, uma ilusão sobre a capacidade totalizante da 
linguagem. Sabe-se pela psicanálise, contudo, que a linguagem não 
é capaz de abarcar todo o mundo com sentido. Dentro daquilo que 
não é possível significar, encontra-se o real do sexo e da morte. Falta 
capacidade à linguagem para tanto. O real da morte, dessa forma, ao 
lado do real do sexo, são as que mais demandam um fantasma para 
mediar a relação do sujeito com a realidade, visto que deparar com o 
real tanto de um quanto de outro pode ser traumático10.

 Neste sentido, algo de incomum acontece com as informa-
ções de cunho polêmico, violento, etc., bombardeadas pelos meios 
de comunicação produzidos na pós-modernidade: há um excesso de 
repetição dessas matérias. Esse excesso denuncia a dificuldade de 
representar o real, de significa-lo. E o fato de as notícias nada acres-
centarem nessa repetição incessante, aponta para uma necessidade 
compulsiva de repetir apenas visando apreender o inapreensível10. 

Sem embargo, como o ato suicida se articula nesse contexto? 
Primeiramente, tem-se o ato suicida que se impõe por uma necessida-
de de clamar alguma demanda ao Outro, o acting out.

Nesse caso, o sujeito vê no suicídio uma possibilidade de dizer 
(em forma de ato) sua demanda ao Outro, que pode ser de atenção, 
de amor, de reconhecimento. “O sujeito cria a cena, se insere nela e 
desse lugar faz um apelo ao Outro”11. 

No acting out, o sujeito, na tentativa de suicidar-se, não quer 
que esse ato seja realizado; tanto que, segundo Rigo, a cena é tra-
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mada para que ele possa ser salvo em tempo de não morrer. A autora 
fornece um exemplo de um homem que se decepciona com a compa-
nheira ao descobrir uma traição11. 

Decide, com isso, matar-se ingerindo uma quantidade eleva-
da de medicamento, em um local onde é provável o aparecimento de 
algum conhecido. Além disso, deixa a embalagem do produto ao seu 
lado, a tornar facilitado o conhecimento sobre o produto ingerido e o 
panorama da situação. No universo leigo, isso é julgado, de maneira 
reducionista e pejorativa, de “querer chamar a atenção”. 

Tal condenação invalida o sofrimento do sujeito e o rotula subs-
tancialmente. O sujeito clama atenção. Logo, o ato suicida tem um 
duplo sentido: ao mesmo tempo que clama a atenção do Outro, o re-
preende por falhar no “dever” de lhe dar atenção. Isso justifica o sen-
timento desagradável das pessoas sobre esse tipo de ato, pois essa 
atuação, esse pedido de atenção, gera culpa e o “dever”, indignação11. 

O acting out é uma atuação que, velada, clama por uma in-
terpretação16. Nesse sentido, no momento quando esse clamor por 
interpretação é recebido pelos familiares, a angústia passa a permear 
mais intensamente a relação com o sujeito suicida. O fato da pessoa 
escolher o ato suicida, como aporte para engendrar clamor ao Outro, 
denuncia a forma trágica e intensa de lidar com situações de sofrimen-
to e desamparo; além de se aperceber impossibilitado de expressar 
verbalmente. Com esta, o sujeito vê a insuficiência da capacidade de 
transmitir sua demanda. 

Ao contrário da encenação tramada pelo sujeito no acting out, 
na passagem ao ato o sujeito “despenca fora da cena”16. O sujeito 
não quer ser salvo, ele decidiu pelo suicídio, sem mediação, sem re-
presentação, sem qualquer intuito de transmitir uma mensagem. É o 
momento de maior embaraço do sujeito16. 

Ele se vê identificado com o nada, com o vazio (como no es-
tado de melancolia) “e não se reconhece como um sujeito historiado, 
por isso ele sai de cena, por meio de um ato radical”11. Geralmente, é 
associado com medidas mais extremas para levar a cabo o encontro 
com a morte, como enforcamento ou arma de fogo11. Azevedo e Tei-
xeira afirmam que esse tipo de ato coaduna com o discurso capitalista 
no bojo de uma lógica do imediatismo exigido pelos processos incons-
cientes: “o recurso da passagem ao ato, característico da estruturação 
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simbólica precária desse sujeito contemporâneo, ainda encontra su-
porte na sociedade pós-moderna em busca por uma satisfação que 
passa ‘por baixo’ do gozo fálico”8.

 Rigo se contrapõe e alega que o sujeito suicida vai totalmente 
de encontro à lógica capitalista de não-fracasso, não-sofrimento e não-
-tristeza; desafiando as funções de tais discursos. Ademais, o sujeito 
levanta, implicitamente, injúrias às leis cristãs, de que Deus concedeu 
a vida ao homem e só aquele possui a permissão para findá-la11.

 Não foi sem razão que a OMS identificou a crença religiosa 
como um fator de proteção para o suicídio17. Em outro ponto, o sui-
cida subverte a ordem médica11. O valor incorporado pelos médicos 
de que a vida deve ser mantida e salva a todo custo é atacada no 
momento em que chega um indivíduo no pronto-socorro que tendeu 
a se matar. “É como se, com seu ato, ele competisse com o saber e, 
consequentemente, com o poder médico, tornando-se, por esta razão, 
uma persona non grata, muitas vezes indesejado e ‘maltratado’ pela 
equipe médica”11. 

O mesmo ocorre com o discurso da ciência no tocante da evo-
lução dos métodos de prolongamento do processo de morte e ma-
nutenção da vida. Por isso a atenção referente ao estigma contra o 
auxílio de pessoas com comportamentos suicidas como um Fator de 
Risco17.

MÉTODOS

Na metodologia deste trabalho, foi utilizado os métodos qua-
litativos, onde suas pesquisas não são mensuradas numericamente, 
e sim de forma abrangente e como um todo. E segundo as autoras 
Gerhardt e Silveira “a pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com 
aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se 
na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais”18. 

Em relação aos procedimentos, foi através de pesquisa biblio-
gráfica de cunho exploratório, pois de acordo com Gerhardt e Silveira 
“para se desenvolver uma pesquisa, é indispensável selecionar o mé-
todo de pesquisa a utilizar”18.
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RESULTADOS

A passagem ao ato do sujeito suicida evidencia uma falta de 
aparato simbólico para representar o acúmulo de angústia. Em virtude 
disso, passa ao ato na tentativa de eliminar o sofrimento do qual busca 
escapar. 

O declínio da função paterna oferece uma vulnerabilidade 
maior ao trauma (como demonstrado anteriormente) e, por conseguin-
te, uma transposição da eliminação da angústia pela via do ato no cor-
po – ainda mais quando o ato está associado a experiências adversas 
precoces e ao longo da vida, tendo em vista que eventos traumáticos 
subsistem nos casos de tentativa de suicídio e de suicídio19. 

O ato acaba sendo a única defesa pela qual os indivíduos con-
temporâneos resistem aos excessos que lhe são invadidos8.

Se em outros tempos o que balizava a pulsão era a lei, o interdito, 
os ideais culturais, a promover um sentido para a pulsão de morte, nos 
tempos modernos a configuração social, marcada pelo declínio da função 
paterna, proporciona a explosão da pulsão em seu estado mais puro, por 
meio da violência, da expressão do narcisismo e das formas de atuar com 
precária mediação simbólica, como no caso da toxicomania e do suicídio7, 

8, 20. O ato passou a substituir a palavra nos tempos atuais21. 

DISCUSSÃO

Levando-se em conta o exposto até então, acredito que por 
mais que a preocupação com o bem-estar psíquico esteja em voga na 
atualidade, o sofrimento subjetivo, que é inerente à vida de cada pes-
soa, não tem o espaço necessário. As conexões de nossa época não 
estimulam a intimidade, e as consequências disso apontam para uma 
sociedade cada vez mais insegura e voltada a soluções superficiais.

Prefiro pensar como Freud que estamos fazendo face a uma 
epidemia de mal-estar na civilização, replicado por todos os cantos do 
planeta pelas mídias instantâneas.

A presente revisão aponta uma diversidade de fatores em inte-
ração e revela uma condição de multideterminação envolvida na crise 
suicida. O suicídio assume características e significados diversos de-
pendendo das disposições pulsionais e da qualidade das relações de 
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objeto do sujeito em sofrimento. O impedimento da expressão da pul-
são agressiva no meio externo aumenta a canalização da mesma para 
o interior do sujeito e intensifica a rigidez e a severidade do Superego, 
que estabelece uma relação sádica com o próprio Eu. Tal conflito em 
relação à expressão das pulsões agressivas é próprio da crise suicida. 

O predomínio de uma vivência depressiva associada tanto a ex-
periências de fracasso, como à perda de um objeto de amor por morte, 
separações, rompimentos e desilusões, mostra-se muito presente na 
crise suicida. O sujeito enamorado investe sua libido no objeto de amor 
e recebe um investimento libidinal através da reciprocidade.

 A ruptura da relação de amor representa uma perda de parte 
de si, já que o objeto amoroso perdido estava intensamente investido 
libidinalmente. O Eu não recebe o retorno desse investimento e fica 
fragilizado. Instala-se em tal momento um intenso sofrimento narcísico 
que envolve o questionamento do Eu sobre seu próprio valor.

 Os eventos apontados como geralmente associados à preci-
pitação do comportamento suicida, como perdas do objeto de amor e 
fracasso frente aos próprios ideais, ressaltam a importância da proble-
mática narcísica na compreensão do suicídio. 

Tais experiências intensificam ou desencadeiam conflitos de 
autoimagem, envolvendo o questionamento do valor do próprio Eu. O 
Ideal-do-Eu, substituto do narcisismo perdido na infância, faz elevadas 
exigências ao Eu que, por sua vez, não consegue atingir as expecta-
tivas ideais que lhe são impostas, experimentando o fracasso. O Su-
perego primitivo e sádico pune o Eu por não ter atingido seus ideais, 
desencadeando vivências de culpa e autorrecriminação. O sujeito vi-
vencia um conflito por estar aprisionado pelo olhar do outro, ou seja, 
intensamente dependente do valor que o outro lhe atribui.

CONCLUSÃO

O suicídio se encontra, portanto, imerso em um contexto con-
temporâneo em que a presença dos discursos capitalistas e da ciên-
cia, do tabu da morte, do declínio da função paterna e, por conse-
quência, a maior disposição aos excessos traumáticos, e da ilusão da 
capacidade totalizante da linguagem geram um imperativo ao sujeito 
de gozar a qualquer custo, sem amparo de sentido para a descarga. 
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Os atos veem à tona no momento em que falta a palavra. Os actingou-
t(s) surgem para clamar ao Outro uma demanda prometida que ficara 
para trás; as passagens ao ato irrompem com a simbolização, no bojo 
de uma sociedade em que o sentido de representação não tem valor.

O vazio se instaura. Resta ao profissional da psique humana 
fornecer aos sujeitos potencialmente suicidas aquilo que perderam (ou 
pouco tiveram) para expressar a angústia abissal que os avassala: a 
oportunidade de trazer à fala o sofrimento desmedido.
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RESUMO
O objetivo deste estudo foi investigar o efeito do treino na detecção 
direta utilizando vídeos com e sem mentira. Participaram deste es-
tudo 73 policiais militares. O Grupo Experimental (GE) foi composto 
por 17 policiais recém-formados (16 homens), com Midade = 28,57 anos; 
(DP = 3,97). O Grupo Controle (GC) foi composto por 56 policiais (52 
homens), com Midade = 47,82 anos (DP = 1,94). Foram utilizados os Ví-
deos Estímulo para Detecção de Mentiras, a Escala para Percepção 
de Mentiras na Comunicação e a Micro Expression Training Tool. No 
pré-teste o GE obteve menos acertos (Mdn = 30,78) que o GC (Mdn 
= 43,15) em relação à percepção do outro falando verdade ou mentira 
(U = 432,0; p < 0,05). Já no pós-teste o GE (Mdn = 27,21) teve menos 
acertos que o GC (Mdn = 37,55), mas a diferença não foi significante 
(U = 309,5; p = 0,07). Ao comparar o desempenho do GE antes e após 
o treino, verificou-se um aumento na precisão da detecção (T = 21; p < 
0,05). O treino pode ter efeito moderado sobre a detecção de sinais da 
mentira, o que torna a medida direta uma técnica importante para ser 
aprimorada nos estudos sobre detecção de mentira. 
Palavras-Chave: mentira; detecção; medida direta; treino; expressões 
faciais.

ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the effect of training on di-
rect detection using videos with and without lying. A total of 73 military 
police officers participated in this study. The Experimental Group (EG) 
was composed of 17 newly trained police officers (16 men), with Mage 
= 28.57 years; (SD = 3.97). The Control Group (CG) was composed of 
56 police officers (52 men), with Mage = 47.82 years; (SD = 1.94). The 
Stimulus Videos for Lying Detection, the Scale for Perception of Lying 
in Communication, and the Micro Expression Training Tool were used. 
In the pre-test the EG obtained fewer correct answers (Mdn = 30.78) 
than the CG (Mdn = 43.15) regarding the perception of the other person 
telling the truth or telling a lie (U = 432.0; p < 0.05). On the post-test, 
the EG (Mdn = 27.21) had fewer correct answers than the CG (Mdn 
= 37.55), but the difference was not significant (U = 309.5; p = 0.07). 
When comparing the performance of the EG before and after training, 
there was an increase in detection accuracy (T = 21; p < 0.05). Training 
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may have a moderate effect on the detection of lie cues, which makes 
direct measurement an important technique to be improved in studies 
on lie detection. 
Keywords: Lie; Detection; Direct Measure; Training; Facial Expres-
sions.

Introdução
 

A mentira é um fenômeno frequente nas interações sociais co-
tidianas (OLIVEIRA; AMORIM, 2013). Pode ser caracterizada como 
a intencionalidade de transmitir uma mensagem que leve o receptor 
ao engano (FORD, 2006), isto é, o ato em que uma pessoa pretende 
enganar a outra, o fazendo deliberadamente, sem notificação anterior 
de seu propósito, e sem ter sido explicitamente requisitada a fazê-lo 
pelo alvo (EKMAN, 1996). 

O ato de mentir é um comportamento complexo que pode es-
tar relacionado a características individuais e ao contexto social (RO-
DRIGUES; ARRIAGA, 2010). A mentira é necessária quando torna a 
convivência entre os indivíduos amigável e cordial, tendo função de 
regulação social, mas é negativa quando pode gerar consequências 
prejudiciais e não contribui positivamente para o contexto social, como 
a mentira contada nos negócios, na política, ou em um contexto crimi-
nal (OLIVEIRA; AMORIM, 2013; QUINTA, 2008).

Os sinais da mentira têm sido amplamente investigados por mé-
todos diferentes e se baseiam em indícios não verbais, como o desvio 
do olhar, o aumento nos movimentos de braços e mãos, a postura, o 
nervosismo aparente e o corar do rosto (VRIJ; GRANHAG; PORTER, 
2010), as emoções e as expressões faciais (EKMAN, 2003; PAIVA-
-SILVA et al., 2016) e verbais, como a demora em iniciar uma frase e 
a repetição de palavras, frases e detalhes, elevação no tom de voz, 
aumento no ritmo da fala (QUINTA; COELHO, 2009).

As formas mais comuns de detecção de mentiras são a observa-
ção do comportamento e a análise do discurso (VRIJ; GRANHAG; POR-
TER, 2010). Outras técnicas foram criadas para medir sinais fisiológicos, 
como o polígrafo (Office of Technology Assessment, 1990), que se baseia 
na ideia de que o ato de mentir pode causar aumento da excitação auto-
nômica (SIMPSON, 2008), ou neurológicos, que enfocam os correlatos 
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da mentira no sistema nervoso central, utilizando, por exemplo, técnicas 
de Imagem por Ressonância Magnética Funcional - fMRI (GAMER et al., 
2012) e Potencial Relacionado a Evento (GAO et al., 2014). 

No entanto, estes métodos são sensíveis a influência de fatores 
cerebrais, cognitivos e de personalidade, associados a uma gama de 
diferenças individuais, que podem afetar a validade da detecção de 
mentiras (FARAH et al., 2014).

Assim, técnicas que analisam as microexpressões faciais têm ga-
nhado notoriedade (PORTER et al., 2010), pois são expressões faciais 
involuntárias muito rápidas (1/3 a 1/25 segundos) que dão uma visão bre-
ve das emoções que as pessoas experimentam, mas se esforçam para 
não expressar (PFISTER et al., 2011). As microexpressões das emoções 
podem emergir, apesar dos esforços de um mentiroso em disfarçá-las 
enquanto está mentindo (EKMAN; FRIESEN; O’SULLIVAN, 1988). 

A discriminação de estados emocionais genuínos e falsos é 
fundamental em contextos forenses, serviços de saúde, configurações 
de segurança dos aeroportos (PORTELLA; CLARK, 2006; PORTER 
et al., 2010). No contexto policial, os manuais sobre técnicas de en-
trevista e interrogatório geralmente incluem seções sobre pistas ao 
engano, onde é dada mais ênfase aos sinais não-verbais - isto é, olhar, 
movimentos e postura (VRIJ, 2008). De tal modo, o referido autor con-
sidera que há uma tendência que os policiais prestem mais atenção 
ao comportamento não-verbal do que ao comportamento verbal, o que 
os tornam menos precisos em discriminar entre verdades e mentiras 
do que aqueles que levam em consideração o conteúdo do discurso.

Considerando que as crenças sobre os sinais da mentira po-
dem influenciar a sua detecção, Bogaard et al. (2016) investigaram 
as crenças de estudantes (n=95) e policias (n=104) sobre pistas da 
dissimulação. Em resposta a questão “O que você acha que são boas 
pistas para a detecção de mentiras?”, os policiais referiram 149 sinais 
não verbais e 42 sinais verbais e os estudantes 232 sinais não verbais 
e 20 sinais verbais. Os sinais não verbais mencionados com frequên-
cia maior foram evitação do olhar e aumento nos movimentos. Estes 
dados revelaram que embora os policiais tivessem mais conhecimento 
acerca da detecção de mentira, baseavam seus julgamentos em sinais 
não verbais estereotipados, tendo crenças incorretas sobre os sinais 
diagnósticos da mentira (BOGAARD et al., 2016). 
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Estudos de levantamento apontam índices de precisão na de-
tecção de mentiras que variam entre 54% (BOND; DEPAULO, 2006) 
e 56,6% (VRIJ, 2000), mas há consenso parcial de que, na população 
em geral, este índice esteja em torno de 50% (CROSSMAN; LEWIS, 
2006; EKMAN; O’SULLIVAN; FRANK, 1999; PEARSON; RICHARD-
SON, 2013). Este número poderia ser elevado se o detector melhoras-
se sua habilidade de observação dos sinais que ajudassem a reconhe-
cer a diferença entre mentira e verdade, fazendo julgamentos corretos 
(SU; LEVINE, 2016).

Uma meta-análise que reuniu 16 estudos, verificou que o trei-
namento é um meio eficaz para melhorar a precisão da detecção 
((DRISKELL, 2012). Mas esse resultado foi moderado: i) pelo tipo de 
formação implementada (eficaz quando o treinamento combinava in-
formações, prática e feedback); ii) pelo conteúdo do treinamento (apre-
sentava indicadores confiáveis da mentira), iii) pela experiência do 
aprendiz (a formação foi mais eficaz para indivíduos ingênuos do que 
para indivíduos experientes); e iv) pelo tipo de mentira contada (forma-
ção foi mais eficaz quando o engano envolvia sentimentos e opiniões 
do que quando envolvia transgressões).

Considerando que em muitos contextos o julgamento entre 
comportamento mentiroso e verdadeiro é necessário para uma toma-
da de decisão correta, e que não está claro se o treino pode aumentar 
a precisão da detecção direta dos sinais da mentira, o presente estudo 
teve como objetivo investigar o efeito do treino na detecção direta so-
bre o julgamento de vídeos com e sem mentira. De maneira específica, 
foram medidos e comparados os escores do grupo experimental sobre 
o julgamento de vídeos com e sem mentira antes e depois do treino e 
os escores dos grupos controle e experimental sobre o julgamento de 
vídeos com e sem mentira.

Método
Participantes

Participaram 73 Policiais Militares (PM), ambos os sexos, que 
foram subdivididos em dois grupos: Grupo Controle – GC (com ex-
periência profissional e que não recebeu treinamento para detectar a 
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mentira) e o Grupo Experimental – GE (sem experiência profissional 
e que recebeu treinamento para a detecção de mentiras). Os policiais 
foram escolhidos para participar da pesquisa por trabalharem e lida-
rem com o comportamento não-verbal, avaliando pessoas suspeitas 
ou não no cotidiano.

O GE foi composto por 17 policiais recém-formados no Curso 
de Formação para Oficiais (16 homens e 1 mulher), com idades entre 
23 e 40 anos (M=28,57 anos; DP=3,97) todos com nível superior. O GC 
foi composto por 56 policiais (52 homens e 4 mulheres), com idades 
entre 42 e 51 anos (M=47,82 anos; DP=1,94), a maioria possuía nível 
médio de escolaridade e mais de 25 anos de experiência na profissão. 

Instrumentos 

Vídeos Estímulo para Detecção de Mentiras – VEDM: consis-
tem em 20 vídeos com 20 universitários (10 homens e 10 mulheres) 
relatando seus sentimentos diante de slides que mostravam imagens 
agradáveis e desagradáveis validadas pelo Internacional Affective Pic-
ture System (LANG; BRADLEY; CUTHBERT, 2008). O entrevistado 
teve que mentir sobre suas emoções verdadeiras quando apareciam 
imagens desagradáveis. Assim, estes vídeos mostravam dez entrevis-
tas verdadeiras e dez mentirosas, com duração de um minuto cada 
(HONÓRIO, 2012).

Escala para Percepção de Mentiras na Comunicação – EPMC: 
uma medida de diferencial semântico composta por dois itens, no pri-
meiro atribui-se uma pontuação 1 a 9 (1= totalmente verdadeira e; 9 = 
totalmente mentirosa) para avaliar a veracidade do discurso assistido, 
o segundo item varia de 1 a 9 indicando o nível de confiança (1 = con-
fio totalmente e; 9 = não confio nada), para avaliar a confiança em seu 
próprio julgamento (HONÓRIO, 2012).

Micro Expression Training Tool – METT: de acordo com este 
paradigma, os estímulos de microexpressões faciais devem sempre 
ter a seguinte composição: face neutra/face emocional/face neutra. O 
METT consiste na exibição das emoções de 56 pessoas diferentes. A 
expressão emocional tem um tempo de exposição de 1/5 de segundo 
e a face neutra 1 segundo cada. Após a apresentação do estímulo, o 
participante escolhe uma entre as sete emoções básicas como corre-
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ta. Após cada resposta é dado um feedback (acerto ou erro). Quando 
uma expressão é erroneamente marcada, por exemplo, raiva como 
nojo, é apresentado ao participante um comentário breve na forma áu-
dio sobre o tipo de erro cometido. O participante pode treinar o tempo 
que achar necessário. O treino (pré-teste) completo pode ser feito em 
pouco menos de quatro minutos (EKMAN, 2011).

Além dos instrumentos já mencionados, foram utilizados ainda 
um computador, caixas de multimídia para saída de som e data show 
para projeção dos vídeos. 

Procedimento

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade de Brasília (UnB), protocolo 05-10/ 2011, seguindo 
as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo 
Seres Humanos, Resolução - CNS 466/12. Todos os participantes as-
sinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido antes do início 
da coleta de dados, sendo assegurado o anonimato das informações.

Após a aprovação do comitê de ética, foi solicitada autoriza-
ção ao Comandante Geral da PM para a realização da pesquisa, que 
encaminhou um contingente de policiais. Assim, o estudo contou com 
duas turmas, uma de policiais experientes que trabalhavam nas ruas 
há mais de 25 anos e estavam fazendo um curso de reciclagem exi-
gido na profissão e outra de policiais recém-formados no Curso de 
Formação para Oficiais Militares. 

Os procedimentos foram realizados em um Auditório da Acade-
mia da Polícia Militar. A coleta de dados foi realizada em duas fases: 1) 
pré-teste, com todos os indivíduos dos dois grupos (GC e GE) partici-
pando das mesmas condições experimentais, assistindo a dez vídeos 
(verdadeiros e mentirosos) para detectar a mentira; e 2) pós-teste, em 
que todos assistiram novamente a outros dez vídeos. Entre as duas fa-
ses (antes de realizar o pós-teste) o GE recebeu treino para detecção 
de mentira com base na observação de sinais emocionais.

Nas duas etapas os participantes assistiram aos vídeos e entre 
a exibição de um vídeo e outro tinham 30 segundos para responder 
a EPMC. A sequência dos vídeos no pré-teste foi a seguinte: vídeo 1 
(verdadeiro); vídeo 2 (verdadeiro); vídeo 3 (verdadeiro); vídeo 4 (verda-
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deiro); vídeo 5 (verdadeiro); vídeo 6 (falso); vídeo 7 (verdadeiro); vídeo 
8 (falso); vídeo 9 (falso) e vídeo 10 (verdadeiro). Os vídeos verdadeiros 
correspondiam às respostas de 1 a 4, já os vídeos falsos correspon-
diam às respostas de 6 a 9. Quando os respondentes marcavam o 
item 5 significava a não identificação da resposta correta, então era 
considerado erro.

O treino de detecção foi realizado em dois encontros, duas ho-
ras cada, com um tempo total de quatro horas. No primeiro encontro, 
foram ministradas aulas expositivas com conceitos sobre a mentira, 
emoções, atitudes e expressões faciais, enfatizando as técnicas da 
mentira para observação do comportamento humano. Já no segundo 
encontro foi realizado o teste-treino, utilizando o METT (https://face.
paulekman.com/face/default.aspx) que continha imagens estáticas de 
pessoas demonstrando suas emoções e os participantes deveriam jul-
gar o tipo de emoção. À medida que eles julgavam, dava-se feedback 
sobre as respostas corretas e os sinais que indicavam mentira.

Após o treino, os participantes do GE assistiram novamente 
aos dez vídeos do pré-teste, para poder comparar estatisticamente os 
resultados do pré-teste e o efeito do treinamento (teste após o treino). 
Já na fase do pós-teste, os dois grupos assistiram outros dez vídeos, 
fizeram uma nova avaliação e julgamento direto da mentira, e respon-
deram também à EPMC. A sequência dos vídeos foi: vídeo 11 (falso); 
vídeo 12 (falso); vídeo 13 (falso); vídeo 14 (falso); vídeo 15 (verdadeiro); 
vídeo 16 (verdadeiro); vídeo 17 (verdadeiro); vídeo 18 (falso); vídeo 19 
(falso) e vídeo 20 (falso). Assim, puderam ser comparados os resulta-
dos entre os grupos, para saber se realmente o Treino influenciou o 
aumento dos escores nas respostas do GE.

Análise de dados

Os dados foram analisados com o software SPSS 18.0 (Statis-
tical Package for the Social Sciences), sendo realizadas análises des-
critivas e inferenciais não-paramétricas, pois os dados não apresenta-
ram normalidade de acordo com o teste Kolmogorov-Smirnov (p<0,05) 
e nem homogeneidade de variância (p<0,05). Assim, realizou-se o 
Teste dos Postos com Sinais de Wilcoxon (T) para comparar as dife-
renças entre os escores do GE, nas duas condições (antes e depois 

https://face.paulekman.com/face/default.aspx
https://face.paulekman.com/face/default.aspx
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do Treino), com o objetivo de verificar o efeito do treino na percepção 
dos sinais da mentira. E o teste Mann-Whitney (U) para verificar as 
diferenças nas posições ordenadas dos postos (ranks) dos escores 
entre os dois grupos (GE e GC).  

Resultados
Pré-teste: Comparação dos resultados dos grupos controle e ex-
perimental nos vídeos de 1 a 10.

A Tabela 1 mostra os resultados do GE e GC na discriminação 
dos vídeos com mentira e verdade antes da realização do treino. 

Tabela 1. Teste de Mann-Whitney (U) das diferenças na percepção 
entre os grupos GC e GE no pré-teste (antes do treino).

PRÉ-TESTE GC x GE (antes do Treino) 

VÍDEOS GCMdn GEMdn U  p – valor

GRUPOS 43,15 30,78 432,0 0,05*

VÍDEO 1 (V) 47,40 23,39 262,0 0,001**

VÍDEO 2 (V) 36,32 50,85 417,5 0,05*

VÍDEO 3 (V) 36,73 49,85 440,5 0,05*

VÍDEO 4 (V) 45,71 26,09 324,0 0,001**

VÍDEO 5 (V) 43,54 32,98 482,5 0,06

VÍDEO 6 (F) 37,00 49,17 456,0 0,05*

VÍDEO 7 (V) 40,85 37,93 596,5 0,60

VÍDEO 8 (F) 44,29 31,11 439,5 0,05*

VÍDEO 9 (F) 42,56 35,39 538,0 0,21

 VÍDEO 10(V) 43,56 32,91 481,0 0,06

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 
Nota. Mdn = mediana; ** p < 0,001; * p < 0,05; GC = Grupo Controle; GE = Grupo 
Experimental; V = verdadeiro; F = falso.

Conforme Tabela 1, o resultado agrupado de todos os vídeos 
mostra que o GC obteve mediana maior (Mdn=43,15) do que o GE 
(Mdn=30,78), havendo uma diferença significante entre os grupos 
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(p=0,028). Observa-se ainda que em seis vídeos houve diferenças 
significante entre os grupos [VÍDEO 1 (U=262,0; p<0,001), VÍDEO 2 
(U=417,5; p<0,05), VÍDEO 3 (U=440,5; p<0,05), VÍDEO 4 (U=324,0; 
p<0,001), VÍDEO 6 (U =456,0; p<0,05), e VÍDEO 8 (U =439,5; p<0,05)]. 

A Tabela 2 mostra a mediana, a estatística de Mann Whitney e 
a significância dos resultados entre os grupos GC e GE referentes à 
percepção dos vídeos no teste após o treino.

Tabela 2. Teste de Mann-Whitney (U) das diferenças na percepção 
entre os grupos GC e GE no Teste após o Treino do GE.

VÍDEOS GCMdn GEMdn U  p - valor

GRUPOS 35,96 38,24 438,0 0,70

VÍDEO 1 (V) 41,31 24,74 267,5 0,05*

VÍDEO 2 (V) 38,04 35,68 453,6 0,67

VÍDEO 3 (V) 36,55 40,68 430,5 0,48

VÍDEO 4 (V) 35,75 41,12 406,0 0,35

VÍDEO 5 (V) 34,76 46,68 328,5 0,05*

VÍDEO 6 (F) 38,82 33,06 409,0 0,32

VÍDEO 7 (V) 38,94 30,62 367,5 0,15

VÍDEO 8 (F) 32,84 53,12 219,0 0,001**

VÍDEO 9 (F) 37,06 38,97 459,5 0,75

VÍDEO 10 (V) 38,27 34,91 440,5 0,56

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 
Nota. Mdn = mediana; ** p < 0,001; * p < 0,05; GC = Grupo Controle; GE = Grupo 
Experimental; V = verdadeiro; F = falso.

Observa-se na Tabela 2 que após o treino, os resultados agru-
pados mostraram que o GE melhorou sua percepção (Mdn=38,24) em 
comparação ao GC (Mdn = 35,96), apesar da diferença não significan-
te (p=0,70). Entretanto, ressalta-se que o GE conseguiu discriminar os 
vídeos 5 (verdadeiro) e 8 (falso) significantemente melhor que o GC. O 
que demonstrou que o treino pode ter sido favorável para discrimina-
ção entre mentira e verdade nestes vídeos.
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Pós-teste: Comparação dos resultados dos grupos (GC e GE) 
nos vídeos de 11 a 20.

A Tabela 3 mostra os resultados do GE e GC na discriminação 
dos vídeos com mentira e verdade após a realização do treino. 

Tabela 3. Teste de Mann-Whitney das diferenças na percepção entre 
os grupos GC e GE no pós-teste (após o GE realizar o treino).

VÍDEOS GCMdn GEMdn U p - valor

GRUPOS 37,55 27,21 309,5 0,065

VÍDEO 11 (F) 38,39 30,38 363,5 0,16

VÍDEO 12 (F) 34,37 43,38 350,5 0,12

VÍDEO 13 (F) 38,44 28,24 327,0 0,07

VÍDEO 14 (F) 34,34 45,76 327,0 0,05*

VÍDEO 15 (V) 40,48 23,62 248,5 0,05*

VÍDEO 16 (V) 36,29 39,32 436,5 0,60

VÍDEO 17 (V) 39,95 25,35 278,0 0,05*

VÍDEO 18 (F) 35,40 42,26 386,5 0,24

VÍDEO 19 (F) 37,38 35,76 455,0 0,78

VÍDEO 20 (F) 40,69 24,85 269,5 0,05*

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 
Nota. Mdn = mediana; ** p<0,001; * p<0,05; GC=Grupo Controle; GE=Grupo 
Experimental; V=verdadeiro; F=falso.

Observa-se na Tabela 3 que os resultados agrupados indicaram 
que o GE obteve menos acertos (Mdn=27,21) que o GC (Mdn=37,55), 
mas a diferença não foi significante (p=0,06). O GE detectou com pre-
cisão maior o vídeo 14 (U=327,0; p<0,05) com pessoa falando mentira, 
enquanto o GC detectou com precisão maior os vídeos 15 (U=248,5; 
p<0,05) e 17 (U=278,0; p<0,05) com pessoas falando verdade e 20 (U 
=269,5; p<0,05) com pessoa falando mentira. Comparando-se com o 
Pré-teste a diferença entre os grupos diminuiu, porém, o GC apresen-
tou uma melhor precisão na detecção. 
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Comparação do efeito antes e depois do treino no Grupo Expe-
rimental 

Foi realizado o teste estatístico de Wilcoxon para amostras pa-
readas com o objetivo de verificar se haveria efeito do treino METT no 
desempenho do GE. A comparação dos escores antes e depois do 
treino mostrou diferença significativa (T=21,0; p<0,05), indicando que 
o treino melhorou a percepção do GE. 

Tabela 4. Detecção dos vídeos verdadeiros e mentirosos pelo GE an-
tes e depois do Treino, mostrando o Teste dos Postos com Sinais de 
Wilcoxon (T), o escore z, e a significância estatística.

VÍDEOS T z p - valor

GRUPO GE
(antes/depois Treino) 21,0 -2,63 0,05*

VÍDEO 1 (V) 12,5 -1,843a 0,07

VÍDEO 2 (V) 2,5 -3,151b 0,01*

VÍDEO 3 (V) 11,5 -2,166b 0,05*

VÍDEO 4 (V) 11,5 -2,930a 0,05*

VÍDEO 5 (V) 0 -3,315a 0,001**

VÍDEO 6 (F) 18,0 -2,177b 0,05*

VÍDEO 7 (V) 23,5 -1,222b 0,22

VÍDEO 8 (F) 0 -3,419a 0,001**

VÍDEO 9 (F) 35,5 -1,072a 0,28

VÍDEO 10 (V) 32,0 -1,334a 0,18

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 
Nota. Com postos negativos a (diminuição na percepção); com postos positivos b 
(aumento na percepção); **p < 0,001; *p < 0,05; V = verdadeiro; F = falso.

Os resultados da Tabela 4 mostram que os policiais detectaram 
com precisão significantemente maior os vídeos 2 (verdadeiro), 3 (ver-
dadeiro) e 6 (falso). Isto significa que o treinamento pode ter melhorado 
a percepção nestes três vídeos. Contudo, houve uma diminuição sig-
nificativa na precisão da detecção dos vídeos 4 (verdadeiro), 5 (verda-
deiro) e 8 (falso).
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Ainda foram analisados os sinais da mentira observados por 
todos os policiais, a partir da EPMC. Em ordem decrescente, os prin-
cipais sinais encontrados foram: desvio do olhar (80,82%), sorrisos 
falsos (75,30%), esforço cognitivo (53,40%), dúvidas (45,20%), insegu-
rança na fala (41,10%), piscar muito os olhos e gesticular muito a boca 
(27,40%).

Figura 1. Descrição dos sinais da mentira observados pelos partici-
pantes e percentagem no teste de detecção da mentira.

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Discussão

O presente estudo teve por objetivo verificar o efeito da técnica 
do treino na detecção direta da mentira pela observação das microex-
pressões faciais. Os resultados dos estudos quanto à eficácia do treino 
para a detecção direta e indireta da mentira têm divergido (HONÓRIO, 
2012; VRIJ; EDWARD; BULL, 2001). Neste estudo, testou-se o efeito 
da medida direta por ser um método que possibilita rapidez do apren-
dizado (EKMAN, 2011). Além disso, policiais precisam lidar corriquei-
ramente com o comportamento não-verbal, no sentido de avaliar pes-
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soas suspeitas. Assim, a hipótese era que o treino poderia aumentar 
a precisão da detecção direta dos sinais da mentira (EKMAN, 2011).

Quando se comparou o desempenho entre os grupos nos ví-
deos utilizados no pré-teste, os resultados mostraram que o GC foi 
mais preciso em detectar quando uma pessoa estava falando verda-
de ou mentindo (Tabela 1). Isto pode ter ocorrido porque o GC tem 
mais tempo de experiência profissional nas ruas (mínimo de 20 anos). 
Diariamente, estes policiais observam o comportamento de diferentes 
pessoas e estão atentos aos mínimos detalhes no ambiente. Entre-
tanto, após o treino, o GE melhorou sua percepção (Mdn=38,24) em 
relação ao GC (Mdn=35,96) e a diferença deixou de ser significante 
(Tabela 2). O que demonstrou que o treino pode ter sido favorável para 
a discriminação entre mentira e verdade nestes vídeos. 

Em relação ao pós-teste, o desempenho geral do GE voltou a 
cair (Mdn= 7,21; Tabela 3) em comparação ao GC (Mdn = 37,55), mas 
não houve diferença significativa entre os grupos. O GE detectou com 
precisão maior apenas o vídeo 14 (mentira), enquanto o GC detectou 
com precisão maior os vídeos 15 e 17 (verdade) e 20 (mentira). Compa-
rando-se com o pré-teste, a diferença entre os grupos diminuiu, ainda 
assim o GC apresentou uma precisão maior na detecção, mesmo com 
o treino do GE (Tabela 3). Estes resultados sugerem um efeito mo-
derado do treino, conforme encontrado em outros estudos (FRANK; 
FEELEY, 2003; LEVINE et al., 2005). Vrij, Granhag & Mann (2010) su-
gerem que um fator contribuinte para a complexidade da detecção de 
mentiras é que algumas pessoas são mentirosas proficientes.

A partir dos resultados apresentados na Tabela 4, observa-se 
que a técnica do treino, utilizando o METT, teve efeito dentro do es-
perado, pois os policiais menos experientes apresentaram melhora 
significativa na detecção. Estudos que investigaram o efeito do trei-
no sobre a habilidade de detectar mentiras revelaram melhora no de-
sempenho, ainda que com ganhos pequenos, possivelmente devido à 
brevidade da exposição à situação de treino (FRANK; FEELEY, 2003; 
GRANHAG; VRIJ, 2005). Este resultado também reforça a proposi-
ção de que o feedback pode melhorar o desempenho dos detectores, 
obtendo acertos que geralmente chegam a até 100% em uma sessão 
(DRISKELL, 2012; QUINTA; COELHO, 2009).

Uma das vantagens de se trabalhar com as microexpressões 
é a possibilidade de que com apenas uma hora de instrução, as pes-
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soas sejam capazes de aprimorar consideravelmente a capacidade de 
localizá-las (EKMAN, 2011). Assim, o método de detecção direta das 
microexpressões pode ser uma estratégia de treinamento importante 
para detecção dos sinais da mentira.

Com relação aos sinais da mentira observados por todos os 
participantes, a Figura 1 mostra que o sinal de maior relevância para 
os policiais foi o desvio do olhar (direção do olhar, piscar dos olhos), 
ou seja, a pessoa que estava falando no vídeo não fixava o olhar no 
entrevistador ou na câmera. Este sinal também foi o mais apontado na 
pesquisa de Bogaard et al. (2016) sobre detecção de mentira.

O segundo sinal mais percebido pelos policiais foi o sorriso (no-
meado como falso, cínico, forçado). Contudo, o sorriso não é um dos sinais 
verdadeiros (VRIJ; GRANHAG; PORTER, 2010), mas é comum que pes-
quisas diferentes encontrem sinais distintos de mentira devido a diferenças 
individuais dos emissores (e.g., Vrij, 2005). Em função destas diferenças, o 
treino de detecção de mentiras de um indivíduo não necessariamente re-
sultará em melhor desempenho na detecção de mentiras (QUINTA; COE-
LHO, 2009). Além disso, de acordo com Granhag & Vrij (2005) alterações 
nos padrões comportamentais, evidentemente, não acontecerão todas as 
vezes que a mentira ocorrer, nem serão iguais para todas as pessoas, 
estando ligadas a diversos fatores contextuais e individuais. 

Foi citado ainda o esforço cognitivo (que diz respeito à demora 
para responder), o pensar muito antes de falar e a insegurança no mo-
mento da fala (vocal e verbal), sinais que realmente podem denunciar 
a mentira, como referem alguns estudos da área (HONÓRIO, 2012; 
QUINTA, 2008; RODRIGUES; ARRIAGA, 2010; VRIJ, 2008). Embora 
os mentirosos expressem carga cognitiva maior (pensar mais e de-
morar a responder) do que aqueles que falam verdade, as diferenças 
entre eles podem ser relativamente pequenas, e talvez não sejam per-
ceptíveis pelos observadores, por isso é tão difícil ter uma percenta-
gem alta na detecção da mentira. Para a maioria da população, essa 
percentagem ocorre perto dos 54% de acerto, raramente passando 
de 60%, a não ser para pessoas experientes em detecção de mentira, 
que geralmente alcançam cerca de 80% de precisão (BOND; DEPAU-
LO, 2006; BOND, 2008; EKMAN; FRIESEN; O’SULLIVAN, 1988).

Não obstante, salienta-se que o treino da detecção direta deve 
ser aprimorado, testado, e validado cientificamente, a fim de que se 
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possa utilizá-lo de maneira correta e eficiente (DRISKELL, 2012). 
Além disso, outros trabalhos devem ser realizados para determinar 
por quanto tempo o efeito do treinamento dura, e se, ou quando são 
necessários cursos de reciclagem (EKMAN, 2006). 

Considerações finais

Em linhas gerais, os resultados demonstram que o objetivo do 
presente estudo foi alcançado, pois o treino teve um efeito moderado 
no GE, melhorando a detecção de vídeos com mentiras, apesar do GC 
ter sido melhor no desempenho geral, o que era esperado, pois o GC 
tinha mais tempo de experiência profissional. 

Pesquisas como estas são importantes porque investigam evi-
dências empíricas sobre a eficácia do treino na detecção de menti-
ras. Assim, podem ter aplicabilidade em diferentes contextos, como 
na área forense. A detecção de enganos de alto risco é uma necessi-
dade para uma sociedade democrática, diante do risco de liberar um 
suspeito culpado ou confundir uma pessoa inocente. Deste modo, os 
sinais de mentiras encontrados pelos policiais militares são bastante 
importantes para ajudar à aprimoração da detecção, colaborando ao 
treino de profissionais de diferentes áreas que lidam com a detecção 
de mentiras.
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RESUMO
O presente estudo tem como finalidade analisar o fortalecimento do 
neoliberalismo em consonância com o desdobramento do Estado pe-
nal que procura ampliar seus controles coercitivos como resposta à 
violência e à insegurança da sociedade civil. Por conseguinte, esta 
análise primeiramente discorre sobre o pensamento contratualista de 
Thomas Hobbes já que este assevera a necessidade de instituir um 
poder controlador como sugere o próprio título Leviatã. Em seguida, 
o artigo examina a sociologia de Loïc Wacquant, tendo em vista os 
seguintes tópicos de seus estudos sobre as relações entre neolibe-
ralismo e Estado Penal: a conjunção entre a burocracia estatal e os 
aparatos penais, a precarização do trabalho humano e a assimilação 
da violência como uma constante ameaça para os segmentos sociais.
Palavras-chave: neoliberalismo; penalização; violência; medo

ABSTRACT
The present study aims to analyze the strengthening of neoliberalism 
in line with the unfolding of the penal state that seeks to expand its co-
ercive controls as a response to violence and the insecurity of civil so-
ciety. Therefore, this analysis first discusses the contractualist thinking 
of Thomas Hobbes since it asserts the need to establish a controlling 
power as suggested by the title Leviathan itself. Next, the article exam-
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ines Loïc Wacquant’s sociology, in view of the following topics of his 
studies on the relations between neoliberalism and the Criminal State: 
the conjunction between state bureaucracy and criminal apparatus, the 
precariousness of human labor and the assimilation of violence as a 
constant threat to social segments.
Key-words: neoliberalism; penalty; violence; dread

Introdução

O problema da insegurança social associado com os resultan-
tes investimentos em aparatos policiais e punitivos da parte do Estado 
nas sociedades contemporâneas é algo que tem suscitado investiga-
ções de sociólogos, filósofos, especialistas da área do direito penal, 
entre outros pesquisadores no campo das ciências humanas. Com 
efeito, questões relativas à reestruturação do Estado como agência 
principal que estabelece regras nas relações penais acoplado com a 
ascensão das concepções neoliberais que fazem com que essa ins-
tituição redesenhe suas funções investindo mais em políticas sociais 
disciplinadoras que controlam as desordens geradas pela insegurança 
social têm levantado debates não só nos meios acadêmicos como na 
grande imprensa.

Entre muitos estudos que priorizam o exame dessas intrinca-
das relações entre o neoliberalismo e o Estado penal, pode-se des-
tacar a teoria sociológica de Loïc Wacquant. Com isso, esse trabalho 
tem como objetivo geral analisar a ascensão do neoliberalismo em 
consonância com a necessidade de inserir controles coercitivos como 
reação à crescente violência por exigência tanto da burocracia penal 
do Estado como da sociedade civil. Sendo assim, para atingir tal ta-
refa, essa abordagem propõe, antes de se debruçar na teoria de Loïc 
Wacquant, uma breve apreciação do pensamento político de Thomas 
Hobbes ilustrado em sua obra Leviatã, uma vez que o próprio soció-
logo não hesita em mencioná-la nas suas análises como metáfora de 
um poder de estado que visa o controle social. Em seguida, focalizan-
do com propriedade a sociologia de Wacquant, essa pesquisa esta-
belece três objetivos específicos: o modo como Wacquant descreve 
o neoliberalismo como projeto de Estado, tendo em vista sua inclina-
ção para um neoconservadorismo burocrático e sua revitalização de 
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aparato penal estatal; a ênfase dada na aplicação de uma política de 
criminalização da pobreza intrinsecamente relacionada com a oferta 
de trabalhos precários (o welfare transformado em workfare); e como 
a expansão carcerária fomentou um behaviorismo moral no qual as 
camadas inferiores internalizam uma constante ameaça punitiva. Por 
fim, como o título evidencia, esse trabalho salienta que tais relações 
promíscuas entre o neoliberalismo e o Estado penal distorceram o 
horizonte político proposto por Hobbes no curso da modernidade: a 
ascensão do novo Leviatã, que na sociedade contemporânea adquire 
uma roupagem neoliberal, ao invés de empregar o poder legal do Es-
tado para proteger todos os cidadãos, articula-o penalizando sujeitos 
das classes baixas vulneráveis à exclusão social. 

O pensamento contratualista de Thomas Hobbes

Considerado um dos principais expoentes do pensamento con-
tratualista na era moderna, Thomas Hobbes desenvolve uma filosofia 
política que procura responder ao estado de natureza inerente ao gê-
nero humano onde os indivíduos vivem isolados e atuam conforme 
as suas paixões, instintos e interesses. Dessa forma, tal condição é 
configurada pela existência de um incessante desejo de poder pelos 
homens. Segundo Hobbes, as leis de natureza (justiça, equidade, mo-
déstia, piedade e respeito mútuo) isoladas, na ausência da coerção de 
um poder capaz de levá-las a serem observadas, são contrárias às 
paixões naturais humanas, pois estas fazem com que os seres huma-
nos se inclinem para a parcialidade, o orgulho, a vingança, entre outras 
coisas destrutivas (HOBBES, 2003). Por conseguinte, torna-se urgen-
te instituir um poder austero e controlador em prol da segurança dos 
próprios indivíduos, posto que cada homem vê o outro como um con-
corrente, podendo até apelar para crueldade em defesa de interesses 
pessoais (HOBBES, 2003). Com efeito, o desejo de poder e cobiça, 
numa situação na qual todas as pessoas são igualmente vulneráveis 
e na qual os bens materiais são insuficientemente capazes de satisfa-
zer as necessidades de cada um, torna-se um estado permanente de 
guerra onde predomina o conflito de interesses individuais.

 Essa concepção da natureza humana em Hobbes, que fatal-
mente incide no social, pode ser compreendida sob dois aspectos. 
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Para Richard Tuck, o pensamento de Hobbes desvela um profundo 
ceticismo ao considerar a natureza humana. Assim, como todos os 
homens são por natureza juízes que conduzem a sua autopreserva-
ção, há uma incerteza radical na maioria das situações acerca de qual 
atitude os preservará, e não se pode afirmar objetivamente se alguém 
está errado na sua crença sincera sobre o que é melhor para ele 
(TUCK, 1989). Conclui-se assim que quando os seres humanos enca-
ram o mundo com suas percepções instáveis, obviamente ocorre igual 
instabilidade em suas ações. Outro aspecto importante diz respeito à 
superação do estado de natureza do qual os homens são capazes. 
Algumas análises sustentam que, na filosofia de Hobbes, a condição 
de guerra pode permitir com que os indivíduos se conscientizem a 
sair do estado de natureza por razões de segurança e para a própria 
conservação da vida (MONTAÑO & DURIGUETTO, 2015). Tal anseio 
pela paz e estabilidade, de acordo com as considerações desse autor, 
faz com que os homens busquem a concretização de contratos a fim 
de que as regras que auxiliam as ações necessárias para obter a paz 
sejam observadas pela maioria. Consequentemente, o contrato firma-
do “entre um e outro” incentiva a transferência do poder pessoal que 
cada um possui para uma autoridade superior, possibilitando a cons-
tituição do Estado que figura a passagem do estado de natureza para 
a constituição da sociedade civil ou política (MONTAÑO & DURIGUE-
TTO, 2015). Diante dessa consideração, é propício recorrer à fonte do 
próprio Hobbes para que possa ser verificado o intuito desse pensador 
ao legitimar o Estado como um poder comum que garante a concórdia 
e a prosperidade entre os homens no meio social:

A única maneira de instituir um tal poder comum, capaz  
de defendê-los das invasões dos estrangeiros e das in-
júrias uns dos outros, garantindo-lhes assim uma segu-
rança suficiente para que, mediante seu próprio labor e  
graças aos frutos da terra, possam alimentar-se e viver  
satisfeitos, é conferir toda a sua força e poder a um ho-
mem, ou a uma assembleia de homens, que possa re-
duzir suas diversas vontades, por pluralidade de votos, 
a uma só vontade. O que equivale a dizer: designar um 
homem ou uma assembleia de homens como represen-
tante de suas pessoas, considerando-se e reconhecen-
do-se cada um como autor de todos os atos que aquele 
que representa sua pessoa praticar ou levar a praticar, 
em tudo o que disser respeito à paz e a segurança co-
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muns; todos submetendo assim suas vontades à von-
tade do representante, e suas decisões a sua decisão. 
Isso é mais que consentimento, ou concórdia, é uma 
verdadeira unidade de todos eles numa só e mesma  
pessoa, realizada por um pacto de cada homem com to-
dos os homens, ... (HOBBES, 2003: p. 61).

Hobbes advoga assim um poder soberano representado por um 
monarca que deve exercê-lo com a finalidade de ordenar o que é bom 
e justo, e proibir o que é mau e injusto. Visto que esse pacto é feito por 
todos os cidadãos, a rescisão do contrato demanda a livre aceitação 
de todos, ou seja, a unanimidade fazendo com que a soberania do 
monarca no poder comum do Estado seja irrevogável. Todavia, segun-
do Tuck, deve-se ter em mente que o Estado, aos olhos de Hobbes, 
não possuía um interesse ideológico, já que sua função era objetiva 
e não-litigiosa. Crenças fortes aliadas a instituições poderosas eram 
anátemas para ele (TUCK, 1989). A função do monarca como estadis-
ta é a de proteger todos os seus súditos conferindo paz e segurança e, 
caso ele não seja capaz de assegurar tais objetivos, os súditos podem 
retomar sua liberdade para se defender como quiserem (MONTAÑO & 
DURIGUETTO, 2015). Essas reflexões acerca do pensamento político 
de Thomas Hobbes são importantes porque elas propiciam, até um 
determinado grau, uma compreensão da sociologia de Loïc Wacquant, 
visto que esse teórico vale-se da imagem do Leviatã para alicerçar a 
ideia de que o neoliberalismo ressignificou o seu sentido nas questões 
penais da atualidade.

As análises críticas de Loïc Wacquant

 Ao analisar as relações entre o neoliberalismo e a emergência 
de controles coercitivos empregados pelo Estado no sistema carce-
rário, Loïc Wacquant, em seu artigo intitulado “Três etapas para uma 
antropologia histórica do neoliberalismo realmente existente”, rechaça 
tanto as teorias da governamentalidade que propõem uma visão de-
sordenada do neoliberalismo mediante uma miscelânea de noções, 
estratégias e tecnologias que controlam as populações, assim como 
a concepção marxista e economicista do neoliberalismo como mer-
cado autorregulador que considera que o Estado está unicamente 
determinado por relações financeiras e econômicas, o que explica o 
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esvaziamento dessa instituição quando abandona as suas políticas 
keynesianas (de bem-estar social) em prol da privatização de suas 
funções. David Harvey, um dos marxistas citados no artigo, sustenta 
que o Estado neoliberal subordina os direitos individuais à proprie-
dade privada, ao regime de direito e às instituições de mercados de 
livre funcionamento e de livre comércio. Tais arranjos institucionais 
repousam no arcabouço legal de obrigações contratuais negociadas 
livremente entre os indivíduos juridicamente reconhecidos no âmbito 
do mercado (HARVEY, 2012). O autor acrescenta que, embora a liber-
dade pessoal no mercado seja garantida, cada pessoa é responsável 
por suas próprias ações e por seu próprio bem-estar social, seja este 
da educação, saúde, previdência, pois o Estado, com seu processo 
de privatização, já não assume tamanha responsabilidade (HARVEY, 
2012). Em contraposição a essa visão de neoliberalismo centrada no 
mercado, Wacquant prioriza a ação dos meios políticos sobre os fins 
econômicos, salientando como o Estado se reestrutura às tecnologias 
e à lógica não estatal, e como redesenha os limites e o caráter da cida-
dania através de suas políticas adaptadas ao mercado (WACQUANT, 
2012). Em outros termos, o sociólogo advoga que o neoliberalismo é, 
ao mesmo tempo, um projeto aberto e modificável, mas com um mar-
co institucional que desvela sua distinção e reconhecimento. É esse 
núcleo articulado entre o Estado, o mercado e a cidadania que o autor 
considera na sua ótica analítica. Cumpre acrescentar que essa crítica 
que Wacquant elabora da teoria marxista deve-se ao fato de ele consi-
derar a sociologia de Pierre Bourdieu como a que melhor compreende 
a reconstrução do Estado evitando sucumbir às posições macroeco-
nômicas do marxismo. O próprio Bourdieu sustenta que o campo da 
investigação científica precisa levantar hipóteses que são relativamen-
te independentes das pressões do mundo social global que o envolve, 
e mediar, com a sua lógica inerente, essas pressões externas (BOUR-
DIEU, 2004).

 Fiel à orientação de Bourdieu em compreender a reconstrução 
do Estado como campo burocrático, Wacquant delineia três teses em 
sua análise. A primeira afirma que o neoliberalismo não é um pro-
jeto econômico, mas político envolvendo a reengenharia do Estado 
e não a sua desestruturação (WACQUANT, 2012). Para Wacquant, 
isto se deve a três fatores. Primeiro, os mercados sempre foram con-
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figurações políticas, uma vez que são sistemas de trocas baseados 
no preço com normas que devem ser sempre arbitradas pelas auto-
ridades políticas com seus devidos aparatos legais. Segundo, as re-
lações sociais e as criações culturais estão intrinsecamente voltadas 
para intercâmbios econômicos onde as pessoas negociam livremente 
sob as sanções do mercado, cabendo ao Estado mediar e superar os 
conflitos. E terceiro, o neoliberalismo, segundo historiografias, se em-
penhou não em reorganizar o liberalismo do final do século XIX, mas 
em substituir a equivocada ideia de Estado deste último. Com efei-
to, o neoliberalismo surge de duas adversidades: por um lado, diante 
das soluções coletivistas para as questões econômicas; e, por outro, 
diante da visão minimalista do “Estado vigilante” do liberalismo antigo 
(WACQUANT, 2012). Pode-se inferir que o neoliberalismo pretende 
reformular e dimensionar o olhar do Estado para que este logre em 
fomentar e sustentar o mercado como uma política cujo processo se 
encontra em contínua adaptação.

 A segunda tese levantada por Wacquant defende que o neoli-
beralismo pressupõe uma tendência para a direita do campo burocrá-
tico e engendra um Estado-centauro (WACQUANT, 2012). É aqui que 
o autor explora o conceito de campo burocrático dado por Bourdieu. 
Sendo assim, o Estado é visto não como um “ator coerente” que opera 
de forma autônoma ou servil, nem como uma “alavanca única”, capaz 
de servir a interesses específicos ou movimentos súbitos da socieda-
de civil. Pelo contrário, trata-se de um lugar de forças e lutas sobre o 
horizonte (objetivos e prerrogativas) da autoridade pública e, princi-
palmente, sobre os problemas sociais que precisam de sua atenção 
e como eles devem ser trabalhados (WACQUANT, 2012). Citando o 
estudo de Bourdieu, Wacquant atesta que o Estado contemporâneo 
incorpora duas batalhas internas e ligadas aos conflitos presentes no 
espaço social: a batalha vertical (entre dominantes e dominados) que 
ocorre entre os formuladores de políticas embutidas de visões neoli-
berais que almejam disseminar a mercatização e os executores que 
advogam o carisma protetor da burocracia pública estatal; e a batalha 
horizontal (entre as modalidades econômicas e culturais do capital), 
que implica na existência da mão direita do Estado, que quer impor 
restrições legais e disciplina de mercado, e da mão esquerda do Es-
tado que protege e acolhe as categorias destituídas de capital econô-
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mico e cultural (WACQUANT, 2012). Tal esquema que ilustra o zigue-
zague sistemático das finalidades e ações estatais da mão esquerda 
para a mão direita, ou seja, de um núcleo protetor para outro núcleo 
disciplinador no seio burocrático do Estado neoliberal, indica que as 
políticas estatais são conseqüências de lutas materiais e simbólicas 
travadas dentro e fora do espaço burocrático. Enfim, na terceira tese, 
Wacquant ressalta o crescimento e a exaltação do aparato penal do 
Estado como elementos primordiais do Leviatã neoliberal, conside-
rando que o encarceramento se disseminou em todas as sociedades 
pós-industriais do Ocidente, intumesceu nos países latino-americanos 
no período pós-ditatorial e eclodiu nos Estados-nação oriundos do fim 
do bloco soviético quando executavam a transição de economia de 
comando para a de mercado (WACQUANT, 2012). Todavia, o soció-
logo assegura que tal enrijecimento e expansão do setor penal nas 
burocracias de Estado não são uma resposta à criminalidade, nem 
o resultado da ascensão de uma cultura de controle nas sociedades 
atuais. O inchamento da instituição penal é um tijolo no edifício do 
Leviatã neoliberal, visto que ela está fortemente associada com as mu-
danças específicas de fortalecimento do mercado nas políticas eco-
nômicas e sociais que propiciaram a desigualdade de classe, e assim 
intensificaram a marginalidade urbana e fomentaram o ressentimento 
étnico (WACQUANT, 2012). Nota-se que Wacquant, usando o termo 
Leviatã, remete à filosofia de Hobbes uma vez que esta aprofunda o 
papel do Estado, representado na figura do soberano, como uma ins-
tituição apta para garantir um poder comum que, estabelecendo o que 
é lícito ou ilícito, consegue desenvolver a paz e a prosperidade entre 
os indivíduos. Contudo, conforme demonstra a análise de Wacquant, 
o neoliberalismo deturpa o ideal da política de Hobbes, pois o braço 
penal do Estado, correlacionado com as mutações no fortalecimento 
do mercado, aposta cada vez mais no encarceramento dos estratos 
sociais afetados pela desigualdade de classe.

 Posto que o neoliberalismo favoreceu uma virada do campo 
social para o penal, verifica-se também uma política de criminalização 
da pobreza seguramente associada com a imposição de ofertas de 
trabalho precárias e mal remuneradas. Em “O lugar da prisão na nova 
administração da pobreza”, Wacquant problematiza a relação entre o 
sistema penal e a regulamentação do mercado de trabalho nos seg-
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mentos da população desfavorecida. Para ele, o sistema penal regula o 
trabalho de forma mais coercitiva do que a própria legislação trabalhis-
ta, pois as sanções penais disciplinam os grupos reservados da classe 
trabalhadora (os ex-detentos), aumentando a despesa das estratégias 
de resistência ao trabalho assalariado dessocializado por meio de uma 
“saída” para a economia informal. De fato, a própria instituição de jus-
tiça penal atua em pleno acordo com o workfare, termo que significa o 
condicionamento do trabalho para a concessão da assistência pública, 
e assim faz com que a população carcerária se insira nos segmentos 
periféricos do mercado de trabalho (WACQUANT, 2008). Além disso, 
tanto os cortes orçamentários como a política neoliberal convergiram 
para fortalecer a reificação do welfare como do sistema carcerário. Um 
exemplo disso é que jurisdições estadunidenses consignam parte dos 
seus detentos a estabelecimentos privados e subcontratam empresas 
para a administração dos beneficiários da assistência pública, já que 
o Estado não consegue gerenciar uma nova política de combate à po-
breza (WACQUANT, 2008).

 Embora essa lógica propicie tornar os pobres e os prisioneiros 
lucrativos, em termos econômicos e ideológicos, isso não significa a 
gênese de uma indústria prisional:

... mas de uma forma organizacional verdadeiramente 
nova, um continuum carcerário-assistencial em parte 
explorado por fins lucrativos, que é a linha de frente do 
Estado-liberal-paternalista nascente. Sua missão é vi-
giar e subjugar, e se necessário reprimir e neutralizar, 
as populações refratárias à nova ordem econômica que 
segue uma divisão do trabalho por sexo, com o seu com-
ponente penal voltando-se sobretudo aos homens e o 
componente assistencial exercendo sua tutela sobre as 
mulheres e as crianças (desses mesmos homens).(WA-
CQUANT, 2008: p. 15)

 O êxito dessa engrenagem neoliberal que, ao mesmo tempo, 
criminaliza a pobreza e debilita tanto a natureza como a oferta do 
trabalho formal, pode ser compreendido por duas observações que 
permitem uma ampliação desse tópico da sociologia de Wacquant. 
A primeira ressalta a debilidade do neoliberalismo em incorporar so-
cialmente os cidadãos, uma vez que seu processo de reestruturação 
produtiva corrobora com a precarização do trabalho visando somen-
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te os lucros. Para Leonardo Biscaia de Lacerda e Gustavo Biscaia 
de Lacerda, as ocupações de “baixa qualidade”, representadas pe-
los empregos atípicos e irregulares, estão acopladas com a exclusão 
social embora ilustrem um modo de “incorporação economicamente 
possível”. Portanto, os indivíduos excluídos, apesar de participarem 
da sociedade capitalista, não usufruem dos bens sócio-econômicos 
(emprego e moradia) e das questões institucionais (direitos e deve-
res constitucionais) existentes nos marcos do crescimento capitalista 
(LACERDA & LACERDA, 2011). Os autores também apontam para 
o ciclo vicioso de vulnerabilidade e exclusão social a que os traba-
lhadores estão sujeitos, visto que o trabalhador para custear as suas 
despesas, diante da escassez do trabalho formal, deve ganhar as ruas 
na informalidade e isso afeta até as suas relações sociais e familiares 
(LACERDA & LACERDA, 2011). Essa análise é relevante, pois realça 
o argumento de Wacquant quando este afirma que o sistema penal 
prefere investir nos artifícios avessos ao trabalho assalariado através 
de uma “saída” para a economia informal, fazendo com que o ex-pre-
sidiário, agora trabalhador, se inclua somente nos setores periféricos 
do mercado de trabalho. 

 A segunda observação sugere a dimensão do devir inerente 
aos direitos humanos que o pensamento neoliberal ignora solenemen-
te. Tal dimensão, segundo Jefferson Lee de Souza Ruiz, mostra que o 
direito não é exclusivamente aquilo que está previsto em constituições, 
legislações ou decretos. O direito detém uma dimensão de legitimida-
de, de luta contínua por uma sociedade mais justa, podendo estimular 
setores subalternizados à mobilização social por seu reconhecimento e 
usufruto efetivos (RUIZ, 2014). Ora, observa-se que a lógica neoliberal 
em simetria com o sistema penal, segundo a análise de Wacquant, 
fazem justamente o oposto: eles se valem da contingência dos direitos 
humanos para reconfigurarem o trabalho e o welfare do Estado, empo-
brecendo-os, de acordo com as conveniências políticas e econômicas.

 Considerando que o Estado, a partir de sua política penal, em-
preende uma forte vigilância cuja função é a de subjugar, neutralizar e 
reprimir a população carcerária e desfavorecida, pode ser observado o 
cultivo de um behaviorismo moral que se vale da dissuasão, do estig-
ma e do medo como formas de interiorização na conduta dessa clien-
tela. Tal fenômeno é estudado por Wacquant em “Bourdieu, Foucault e 
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o Estado Penal na Era Neoliberal”. Nesse texto, o autor concorda com 
a visão de Michel Foucault em Vigiar e Punir, que descreve a penalida-
de como força versátil, vigorosamente fértil e à qual merece ser ana-
lisada nos estudos contemporâneos (WACQUANT, 2015). Entretanto, 
ele contesta a afirmação de Foucault que a penitenciária, ou prisão, 
poderia ser futuramente dispensada da cena histórica (WACQUANT, 
2015). Contra essa concepção, Wacquant expõe quatro argumentos 
entre os quais dois foram selecionados para elucidar este último tópico 
do trabalho: a ampliação discriminadora da rede penal sob o neolibe-
ralismo e a imersão de formas culturais espelhadas na teatralização 
da penalidade.

 Wacquant explica o primeiro argumento lembrando que as 
explosões do crime corporativo (escândalos das instituições de pou-
pança e empréstimos), com graves efeitos econômicos, afetaram di-
retamente os habitantes oriundos das regiões socialmente inferiores, 
e não os estratos mais privilegiados. Com efeito, a manutenção da 
seletividade social e étnico-racial da prisão desvela que a penalização 
não é uma lógica refreadora de grande dimensão que transversalmen-
te julga e penaliza todos os atores sociais. Pelo contrário, trata-se de 
uma política distorcida que se efetua, nos diversos gradientes de clas-
se, etnia e lugar, dividindo populações e naturalizando diferentes cate-
gorias conforme as concepções morais estabelecidas de grupos pri-
vilegiados (WACQUANT, 2015). É oportuno inserir aqui o conceito de 
“socialidade eletiva”, de Michel Maffesoli. Segundo esse sociólogo, a 
partir da visão que determinada época faz da alteridade é que se pode 
diagnosticar a forma primordial de uma sociedade. Logo, ao lado da 
existência de um pertencimento coletivo, verifica-se o desenvolvimen-
to de uma lógica da rede que opera, de acordo com critérios de esco-
lha, os processos de atração e repulsão de indivíduos (MAFFESOLI, 
2014). Conforme a análise do próprio Wacquant, em pleno século XXI, 
enquanto o subproletariado urbano estadunidense vivencia uma so-
ciedade punitiva, a classe média e a alta não se encontram nessa 
condição (WACQUANT, 2015). Por isso as políticas de tolerância zero 
e a estrutura carcerária foram adaptadas para serem aplicadas princi-
palmente em jovens das classes baixas e imigrantes nos EUA.

 O espetáculo da penalidade, representado por uma indústria 
midiática que comercializa as representações dos infratores, transitou 
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do Estado para a mídia comercial e para a arena política, concedendo 
um lugar de destaque às operações policiais em áreas habitadas pela 
população de baixa renda e às confrontações nas salas de audiência 
em torno dos réus famosos (WACQUANT, 2015). Consequentemente, 
ocorre uma profusão de reality shows de caráter punitivo, assim como 
a difusão de séries televisivas policiais e noticiários recheados de con-
teúdos criminais. Sendo assim, a prisão funciona como cobertura insti-
tucional do uso da justiça criminal (WACQUANT, 2015). É Guy Debord 
que ressalta o espetáculo como o discurso ininterrupto que o poder faz 
a respeito de si mesmo, um autorretrato do poder no momento de sua 
gestão totalitária das condições de existência (DEBORD, 2011). Com 
isso, a teatralidade da lei e da ordem propiciou um teatro cívico, em 
cuja ribalta agentes selecionados prescrevem normas de conduta e 
demonstram ações direcionadas para atingir tais fins (DEBORD, 2011). 
Em suma, o crescimento da rede penal conforme o olhar discrimina-
tório do neoliberalismo e a promoção da teatralização da penalidade 
produzem um behaviorismo moral que faz com que certas camadas 
sociais internalizem, de forma simbólica, mecanismos repressores que 
influenciam fortemente suas vidas.

Considerações Finais

 Dado o desenvolvimento exposto, pode-se concluir que o cres-
cimento do Estado penal, em conjunção com o neoliberalismo, confor-
me a sociologia de Wacquant, redefine as perspectivas contratualistas 
do pensamento de Hobbes. O novo Leviatã neoliberal, ancorado com 
o sistema penal, ao invés de atuar como um poder comum que asse-
gura a concórdia e a prosperidade entre todos, enrijece um projeto 
político que redesenha a função burocrática do Estado fazendo com 
que o encarceramento dos setores sociais afetados pela desigualdade 
no mercado seja a sua principal meta. Tal prioridade perante o bra-
ço penal do Estado em contraste com o social propicia uma lógica 
de criminalização da pobreza que opera em várias escalas: primeiro, 
na reengenharia do Estado que investe robustamente em seu núcleo 
disciplinador; segundo, na precariedade das expectativas de trabalho 
para a população carcerária que transforma o welfare (oferta de edu-
cação, saúde, moradia) em workfare (trabalho social gerencial); e por 
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fim, apostando no poder simbólico de uma cultura punitiva engendrada 
pelas mídias, no cultivo de um behaviorismo moral que embute nos in-
divíduos marginalizados o medo e a ameaça de punição por aparatos 
policiais.  
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“O primeiro espelho da criatura humana é o rosto da mãe: 
A sua expressão, o seu olhar, a sua voz. [...] E como se o 
bebe pensasse: Olho e sou visto, logo, existo!”

Donald Winnicott

RESUMO
Em tempos de avanços tecnológicos que propiciam um mundo de in-
formações e entretenimento a constituição dos sujeitos acaba se dan-
do a partir da relação eu/tecnologia mais do que com a relação eu/
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outro. Objetivos: Nesta pesquisa buscou-se analisar de que forma a 
fragilidade dos laços sociais tem afetado a vida das crianças e os im-
plicados muito mais em relações virtuais do que nas relações reais e 
quais são as consequências do excesso do mundo virtual. Método: 
Em relação a metodologia deste trabalho, foram utilizados os métodos 
qualitativos. Resultados: É inegável que a subjetividade das crianças 
na contemporaneidade é influenciada por essa nova realidade. Os la-
ços sociais foram marcados e revolucionados pelas novas tecnologias. 
Conclusão: A psicanálise trabalha com a premissa de que o Sujeito se 
constitui na sua relação ao Outro, por fim, a relação da criança com o 
mundo e os seus semelhantes se dá sob esse envoltório maior de um 
mundo de desejo, de olhar, de palavra, dessa dependência inicial do 
humano a outro humano o que irá marcar as relações humanas e o 
início da sociabilização.
Palavras-chave: Criança; Tecnologia; Socialização.    

INTRODUÇÃO

A ideia e o conceito de infância e de criança vêm se modifican-
do ao longo dos anos de acordo com as visões de mundo e de deter-
minado tempo e lugar. 

Para Freud, o Eu é instituído a partir da experiência primária da 
satisfação, da série de prazer e desprazer, e, a partir dessa experiên-
cia no mundo externo o Eu vai criando uma identidade de memória. No 
entanto, um bebê não possui maturidade biológica e psíquica capaz 
de garantir sua sobrevivência, se faz necessário que o cuidador realize 
ações específicas capazes de satisfazer as necessidades da criança 
para a manutenção da vida. Com isso, a criança vai se constituindo 
no campo do Outro, e para que ela se constitua um sujeito desejante 
é necessário que haja essa separação para que vá em busca de seus 
próprios desejos1.

Pensando na constituição do sujeito criança que depende de um 
grande Outro, acreditamos ser de fundamental importância mencionar 
que devido aos importantes avanços científicos, sociais, culturais e tec-
nológicos, especialmente na constituição atual das famílias observa-se 
um cenário de mães e pais ausentes em corpos presentes. Tempos 
modernos, corre-corre e pouca disponibilidade para os filhos. Esse tem 
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sido o cenário principal de um atropelo de demandas e impossibilidade 
de cuidados essenciais ao desenvolvimento das crianças. 

Verifica-se que, na contemporaneidade, os sujeitos se utilizam 
do consumo como uma tentativa de dar conta de um vazio, de uma 
falta, da castração. Desde o final do século XIX, contudo, Freud já nos 
havia ensinado que a falta, a castração, inerente ao ser humano, é im-
possível de ser preenchida. Em meados do século XX, Lacan ratificou 
a teoria de Freud ao observar que, por nascermos na linguagem, já 
nascemos faltosos, castrados, pois a própria linguagem tem furos, dei-
xa brechas, não se pode dizer tudo. Enquanto a psicanálise de Freud 
e Lacan defende a tese de que a falta humana é impossível de ser 
preenchida, o discurso capitalista, ao contrário, munido de seus ga-
dgets, segue numa direção oposta, desconsidera as proposições da 
psicanálise e assegura a possibilidade de tamponar a castração, sus-
tentando assim, uma promessa de felicidade. O sujeito, na ilusão de 
existir a possibilidade de completude, banhado pelo mal-estar próprio 
da castração, vê-se seduzido por esse discurso, na crença de que a 
castração será dissipada, tamponada por seus objetos de consumo. 
Daí, pode-se observar que o que entra em cena é uma busca insacia-
da, infinita por esses gadgets2.

Mas afinal, o que são os Gadgets? Etimologicamente, o ter-
mo gadget tem origem inglesa e significa dispositivo, engenhoca, 
bugiganga, aparelho, ou seja, uma espécie de apetrecho tecnológico. 
Segundo Amaral3, “dispositivo complexo, desenvolvido com a melhor 
tecnologia disponível no momento e que tem por fim facilitar as tarefas 
de quem o utiliza. Equipamentos como iPhones, tocadores de MP3 e 
PDAs são considerados gadgets”. Gadgets, pois, são estes objetos 
usualmente portáteis, inseparáveis de nossos corpos, nossas vidas; 
tentáculos de nosso modo de existir, porém de fácil descarte por tra-
zerem consigo o DNA da obsolescência programada3.

Especialmente para a Psicanálise, gadget se refere “a um objeto 
de consumo curto e rápido”4. Como afirmamos, tal objeto, por ser de-
corrente do capitalismo, na maioria das vezes, é descartável ou facil-
mente trocável. Segundo Lustoza5, trata-se de “objetos de consumo 
parciais que trazem uma satisfação fugaz e que rapidamente se tornam 
dejetos”. Esta associação entre o brilharesco do gadget e o dejeto é 
crucial, elevando-o a uma espécie efêmera de objeto-abjeto: “carros são 
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ofertados como o complemento do motorista; sapatos esportivos são 
oferecidos ao consumidor não para correr, pois correr ficou ultrapassado: 
é preciso voar”6. Trata-se de materializações fugazes, portanto, de um 
conhecido slogan de uma grande corporação contemporânea que, 
em seus vídeos publicitários amplamente expostos seja na já antiga 
televisão ou smart, Youtube, nos sugere (ou comanda): no limits!7.

É inegável a importância que os avanços tecnológicos têm no 
mundo, além de nos auxiliarem em diversos momentos do cotidiano, ela 
também contribui de forma significativa para nossa evolução quando 
homem em espécie. Os recursos tecnológicos, por conseguinte, vêm 
alterando o comportamento dos sujeitos, tanto individualmente como 
o de todo o grupo social. Ou seja, vivemos cercados de tecnologia e 
as utilizamos cada vez mais em nossas tarefas diárias, o que significa 
que ao longo do tempo essa experiência tem transformado a nossa 
maneira de viver. Os recursos tecnológicos estão transformando os 
sujeitos, isto é, as tecnologias estão interferindo diretamente em suas 
rotinas e seu modo de ver e viver8.

Cabe mencionar neste contexto, uma pesquisa de grande rele-
vância da Secretaria Executiva da Rede Nacional Primeira infância9, 
constatou-se que grande parte das crianças desde a década de 80 
que tem acesso às diversas tecnologias, têm se distanciado do mun-
do real e vivido apenas no mundo virtual, tal distanciamento resulta 
em afastamento dos familiares, das brincadeiras de rua e das tarefas 
relacionadas à escola. Há um aumento de crianças e adolescentes 
sofrendo de crises de ansiedade e apresentando comportamentos 
agressivos diante a abstinência desses aparelhos.

No que tange a literatura sobre a fragilidade dos laços sociais 
na contemporaneidade, é notável um avanço nos últimos anos de pes-
quisas e discussões sobre a temática e um maior interesse pela con-
sequência da presença dos eletrônicos na primeira infância.

Dessa forma, nesta pesquisa busca-se ter como foco o grupo 
familiar, buscando analisar de que forma a fragilidade dos laços so-
ciais tem afetado a vida das crianças e os implicados muito mais em 
relações virtuais do que nas relações reais, bem como, quais são as 
consequências do excesso do mundo virtual. 

Na atualidade é comum nos depararmos com cenas como a 
de uma mãe amamentando um bebê recém-nascido estando com o 
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seu olhar fixo sobre uma tela de celular. Diante de uma cena como 
essa de imediato preocupa-se com o desenvolvimento emocional do 
bebê - já que esse período - descrito por Winnicott como “dependência 
absoluta” - do nascimento até 4 meses - exige cuidados maternos es-
peciais uma vez que confronta o potencial herdado versus a provisão 
ambiental. A mãe precisa se adaptar por completo para que o bebê 
receba todo cuidado necessário. Afinal, como compreende o mesmo 
autor, “um bebê não existe. O que vemos é um bebê sendo cuidado”10.

Segundo o autor Winnicott10 a identificação primária é justa-
mente o processo de (re) vivência da mãe de suas fases remotas de 
desenvolvimento emocional para que, assim, possa auxiliar o bebê 
nesse período de maturação. Durante esse período, a mãe atenta e 
presente não apenas fisicamente identifica as possíveis causas do 
choro, antecipa-se às suas necessidades, dá segurança, conforto, 
previne riscos e danos, vale mencionar que nosso processo de criação 
sempre vai ter uma consequência sempre vai ter algum dano, o mais 
importante é que haja a introdução da função materna - transformar o 
grito em chamado, e o biológico no real, pois dessa forma vai se ins-
taurando a linguagem, vai na via do desejo.

Cabe mencionar que conforme explicitado por Freud11 em Psi-
cologia de grupo e análise do ego a identificação compõe a forma 
mais primitiva de se expressar vínculo emocional com outra pessoa, 
desempenhando importante função na história primitiva do Complexo 
de Édipo, já que prepara o caminho para este.

Sabe-se que no que se refere ao desenvolvimento emocional 
do bebê, falhas nesse período podem gerar graves consequências. A 
forma especial como a mãe segura seu bebê, cuida e manipula seu 
corpo e apresenta os objetos a ele, ou seja, nomeia e dá sentido ao 
que está ao seu redor é de extrema importância para seu desenvolvi-
mento físico e principalmente emocional e é por meio dessa identifi-
cação e cuidado que o bebê terá condições de existir, de se tornar um 
ser humano separado de sua mãe.

A mãe deve oferecer cuidados especiais ao bebê tanto em seus 
braços (handling) como na formação e identificação egóicas. Esse úl-
timo está associado ao que Winnicott10 denominou por “elaboração 
imaginativa”: a psique e soma não nascem integrados e cabe à mãe, 
auxiliar a integração dessas esferas. 
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Nesse sentido, o entendimento do sujeito de que trata a Psi-
canálise, que é o sujeito da linguagem, sendo que tanto Freud quanto 
Lacan, fundamentam que o sujeito só pode ser, atravessado pela lin-
guagem. Ele é um ser social que se subjetiva por meio de outro, da 
mesma espécie, que lhe transmita significantes. Ao retirar o seio, a 
mãe constrói a falta do objeto. A criança vai se subjetivando na me-
dida em que vai sendo atravessado pelos significantes da mãe. Com 
um corpo biologicamente normal, estará propenso à subjetivação por 
meio das marcas deixadas pelo “Outro”.

A falta inaugura o nascente pela marca que a mãe imprime em 
seu corpo. A função materna é fundante da constituição de um sujeito. 
Todos reconhecem a díade mãe – bebê como a relação primordial 
na vida de qualquer ser humano, levando-se em consideração que 
a criança humana nasce prematura e inacabada e necessitando dos 
cuidados de outra pessoa para sobreviver e em particular, da mãe. 
Assim, a mãe tem em primeiro lugar, a função de satisfazer as neces-
sidades básicas do filho, como alimentação, calor, abrigo e proteção, 
e também proporcionar um ambiente no qual possa desenvolver suas 
capacidades físicas, mentais e sociais. Quando essa função não é 
exercida, a criança pode desenvolver patologias como o autismo e a 
melancolia.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A infância e a construção da subjetividade sob olhar psicanalítico

A criança que Freud descortina sente tristeza, solidão, raiva, 
desejos destrutivos, vive conflitos e contradições, é portadora de se-
xualidade, escapa ao controle da educação e “[...] é capaz da maior 
parte das manifestações psíquicas do amor, por exemplo, a ternura, a 
dedicação e o ciúme”11.

Essa representação de criança, que surge com Freud, não 
existe desde sempre, ou seja, a concepção de infância, tal como a co-
nhecemos hoje, é um conceito que foi construído ao longo do tempo, 
sob a influência de fatores históricos e socioculturais, que determi-
nam experiências variadas, a depender da época e da cultura. Nesse 
sentido, a ideia que temos hoje de criança não é um dado atemporal. 
Pode-se dizer que é uma “invenção” da Modernidade. Segundo o his-
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toriador francês Philippe Ariès, no decorrer da História, a criança tem 
ocupado diferentes posições frente às expectativas dos pais e frente 
à sociedade12.

Ainda segundo Ariès12, na Europa, durante a Idade Média, a crian-
ça era considerada um adulto pouco desenvolvido, e a infância caracte-
rizada apenas como uma fase de dependência. Tampouco havia uma 
separação nítida entre o mundo das crianças e dos adultos. Assim que 
superavam os riscos de mortalidade, as crianças se misturavam, preco-
cemente, à vida social. Consideradas incapazes de julgamento, partici-
pavam dos jogos de azar e conviviam abertamente com temas sexuais12.

Ariès12 salienta que a “descoberta” da infância ocorre no século 
XVIII, por meio da atribuição de características próprias às crianças, 
concomitante à restrição do uso da palavra “infância” ao seu sentido 
moderno. Surgem, assim, roupas, jogos, brinquedos e livros infantis, 
acompanhados da crença na inocência da criança e de uma série de 
proibições às quais ela não estava, até então, submetida. Adiante, no 
século XIX, a infância é tomada como uma categoria distinta, e o co-
légio moderno, organizado para as crianças, indica a separação do 
mundo dos adultos12.

A sedimentação do conceito de infância aparece associada a 
uma dupla reação: contra a indiferença pela infância, vigente até o iní-
cio do século XVIII; e contra o sentimento demasiado terno e egoísta 
que faz da criança um brinquedo do adulto, que a submete aos seus 
caprichos. Essa configuração é favorecida pelo desamparo originário 
do bebê, que torna a criança, necessariamente, um objeto de cuida-
dos do adulto. Portanto, em qualquer caso, a constituição do sujeito é 
antecedida por uma posição de objeto do desejo do Outro, tendo em 
vista o estado de prematuridade do bebê e a relação de dependência 
daí decorrente.

Nas obras de Freud e Lacan encontramos textos que demons-
tram que o sujeito se constitui e não nasce pronto. Freud afirma que 
o sujeito é fundado na linguagem por já existir na história e no desejo 
de seus pais. Lacan, ao tomar a teoria de Freud, mostra que o sujeito 
depende de Outro para a sua constituição, sendo ele essencialmente 
discursivo. O sujeito, ao ser inserido no discurso dos pais já está na 
linguagem, pois estes são os que o perpassam e transmitem os sig-
nificantes das histórias familiares que vão fundar o sujeito. A função 
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materna é essencial para que o bebê organize e se constitua psiquica-
mente. Cabe a ela transmitir o desejo ao bebê, de existência primor-
dialmente; transmitir um sentimento de pertencimento a uma história, 
transmitir um desejo de viver que não seja anônimo. A criança tem que 
experienciar o sentimento de que ocupa um lugar na vida do outro, 
pela via de função desempenhada pela pessoa que cuida, amamenta, 
olha nos olhos, ouve o que ela diz. A mãe está atenta aos sinais (orgâ-
nicos e emocionais) e ocupa-se de uma série de pequenas atividades 
que são de grande importância (cantar, contar histórias...). 

Todas essas atitudes permitem à criança perceber-se como um 
ser único, amado e desejado. Mas em alguns casos, há uma falha 
nesta função, ou seja, a mãe deixa o bebê numa condição de falta 
no período inicial de sua constituição, pois ela não tem conhecimento 
algum sobre seu filho, ocasionando um desamparo das funções que 
o constituem. Dessa forma, não é capaz de apropriar-se da criança, 
e consequentemente não consegue exercer as funções necessárias, 
podendo assim, causar patologias que afetam o desenvolvimento.

O indivíduo atualmente, não vive sua singularidade, possui cada 
vez menos uma subjetividade singular, pois mantém-se em um univer-
so de ilusão vinculado ao desejo, alienando-se a massa da sociedade, 
acreditando serem amados e cuidados de um modo igual pelo Estado, 
onde está inconscientemente representando o papel paternal dentro 
de cada sujeito. Aparentemente, o sujeito atual necessita ser guiado e 
submisso a alguém cada vez mais, sem realmente enxergar o próprio 
eu, sua singularidade e subjetividade enquanto sujeito13.

Em o Mal-estar na civilização, Freud14 aponta o relacionamento 
com os outros homens como a causa de maior sofrimento do homem.  
O mal-estar na civilização é, portanto, o mal-estar dos laços sociais.  
Estes se expressam nos atos de governar e ser governado, educar e 
ser educado e também, como mostrou Freud, tanto no vínculo entre 
analista e analisante, que ele inaugurou, quanto no ato de fazer dese-
jar, como as histéricas o ensinaram. Essas quatro formas de as pes-
soas se relacionarem entre si - governar, educar, psicanalisar e fazer 
desejar - Lacan chamou de discursos pois os laços sociais são tecidos 
e estruturados pela linguagem. 

Nossa civilização atual é dominada pela ciência.  É uma civiliza-
ção científica cujo mal-estar se expressa nas doenças dos discursos. 
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O mal-estar da civilização científica se apresenta hoje como doenças 
predominantemente oriundas do Discurso Capitalista que é nova mo-
dalidade do Discurso do Mestre.  São essas doenças do discurso que 
o psiquiatra é chamado a tratar.

O discurso como laço social é um modo de aparelhar o gozo 
com a linguagem na medida em que o processo civilizatório, para per-
mitir o estabelecimento das relações entre as pessoas, implica a re-
núncia da tendência pulsional em tratar o outro como um objeto a ser 
consumido: sexualmente e fatalmente.  Pois a inclinação do homem 
é ser o lobo do outro homem, ou seja, abusar dele sexualmente, ex-
plorá-lo, torturá-lo, matá-lo saciando no outro sua pulsão de morte 
erotizada.  A civilização exige do sujeito uma renúncia pulsional. Todo 
laço social implica um enquadramento da pulsão resultando em uma 
perda real de gozo.  Todo discurso é, portanto, um aparelho: aparelho 
de gozo4.

Há uma tensão entre a sociedade e o sujeito, pois os desejos 
de cada um são cortados para viver em comum com todos, seus dese-
jos são ignorados e castrados para seguir a ordem do pai (a socieda-
de). Este é um preço que o sujeito paga para que a civilização cresça 
e se desenvolva, o mal-estar, decorrendo de uma culpa que envolve a 
todos, sendo a mesma um laço que funda a sociedade, pois todos sen-
tem que devem seguir as ordens da sociedade para serem pessoas 
éticas e morais, mas onde entra seus desejos e vontade individuais, 
sua singularidade?13.

É difícil pensar em uma sociedade onde cada um possui uma 
subjetividade singular, pois cada vez mais, estamos destruindo a 
nós mesmos em função de um ‘bem maior’. Estamos cada vez mais 
próximos da infelicidade, pois não há uma satisfação plena, não tem 
como estarmos completamente satisfeitos em uma cultura onde 
desejos não são permitidos vivendo em sociedade. A ilusão de sermos 
amados e cuidados paira sobre os sujeitos que acreditam que sua 
infelicidade seja capaz de causar um bem maior13.

Além de uma sociedade rígida, com a era da globalização, hou-
ve a produção e circulação de materiais simbólicos sem precedentes, 
bem como aparelhos tecnológicos, onde gerou-se uma sociedade de 
excluídos com uma ‘subjetividade rasa’, com manifestações agressi-
vas e depressivas, onde preferem curar doenças mentais exclusiva-
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mente com terapias medicamentosas, que não vão curar ou preencher 
o vazio da alma. Em meio a tecnologia atual, o sujeito priva de ter sua 
subjetividade a partir da relação com o outro e acaba existindo a rela-
ção sujeito/tecnologia onde não há uma troca de saberes e experiên-
cias que pode constituir a subjetividade humana.

É possível pensar o mal-estar, o sofrimento, a tragédia, a 
dor, entre outros males, em uma sociedade que está interligada por 
uma rede de comunicação que transforma a dor desses sujeitos em 
sofrimento como espetáculo para os que são privilegiados, o que 
causa, muitas vezes, apenas uma indignação emocional, sem mostrar 
como aquele mundo desumano pode estar perversamente conectado 
com o bem-estar e gozo do próprio telespectador que presencia o 
fato13. 

Em meio a tecnologia atual, a relação presente está sendo 
constituída com os aparelhos, e na infância atual, as crianças estão 
cada vez mais dependentes desse meio, o que leva a problemática 
de como fica a subjetividade e a própria singularidade através da ex-
periência com a tecnologia e não com outro sujeito humano. Todo su-
jeito é objeto para outro sujeito e revela ao mesmo tempo o limite e 
a condição de constituição da subjetividade. Constituímos e somos 
constituídos8.

A constituição do sujeito

Sabe-se que a construção do sujeito humano criança começa 
antes mesmo de ela nascer, antes de vir ao mundo, ela já é falada pe-
los outros, já é marcada pelo desejo inconsciente dos pais e ocupa um 
lugar no imaginário desses pais. Ela é esperada de determinado jeito, 
já representa algo para os pais em função da história de cada um, 
já tem um lugar marcado simbolicamente. Sendo assim, ela já nasce 
inserida na linguagem e num determinado contexto familiar e socioe-
conômico-cultural. Essa criança já existe antes mesmo do nascimento 
biológico e persiste no adulto, porque Freud acentua a importância 
das impressões nos primeiros anos de vida para a compreensão dos 
distúrbios no adulto15.

A infância é revelada através do discurso dos pacientes adul-
tos, que, invariavelmente, levavam para a análise fragmentos de recor-
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dações relativas aos primeiros anos de vida. Constitui-se numa cro-
nologia como início da vida do sujeito, momento no qual são inscritos 
os primeiros registros de experiência no psiquismo e de entrada no 
mundo da linguagem16. 

Em termos analíticos, o sujeito se constitui em sua relação com 
o Outro, que Lacan17 escreve com maiúscula, e que corresponde ao 
campo da linguagem e do desejo. Apesar de sua natureza impessoal, 
num primeiro tempo, o Outro está representado por aquele que exerce 
a função materna, cujo desejo imprime atributos e/ou caprichos àquele 
que lhe está submetido. De fato, o ser falante vem ao mundo imerso 
em um banho de linguagem, embora o modo de entrelaçamento ao 
significante, que marca a constituição do sujeito, seja próprio a cada 
um. 

Nesse sentido, o ser humano diferente da maioria dos animais, 
nasce sem ter condições de sobreviver sozinho. Precisa dos cuidados 
de outro humano para poder sobreviver. E precisa do investimento afe-
tivo de seus pais, especialmente da mãe, ou da pessoa que faz esse 
papel de maternagem, para que que venha a se constituir como um 
sujeito. Ou seja, precisa que lhe deem um banho de cuidados, de afeto 
e de linguagem para que se humanize e seja introduzido na cultura. 

Dessa forma, Freud, nomeia e institui o eu a partir da expe-
riência primária de satisfação. O eu constituiria a totalidade dos in-
vestimentos, das séries de prazer e desprazer, a partir da experiência 
primária de satisfação, no mundo externo, em busca de satisfação, 
criando uma identidade de memória, trilhamentos, traços e facilita-
ções18.

Freud traz o conceito de autoerotismo, que faz do corpo um 
objeto de investimentos. Ao nascermos, está presente os instintos, que 
estão ligados à manutenção da vida e que buscam ser satisfeitos. 

No entanto, o bebê ao nascer não possui maturidade biológica 
e psíquica capaz de garantir sua sobrevivência, se faz necessário que 
um adulto realize uma ação específica capaz de satisfazer as neces-
sidades da criança. Quando realizada essa ação específica, o bebê 
tem uma experiência de satisfação a qual deixa marcas no aparelho 
psíquico, chamadas de marcas mnêmicas, imagens perceptuais que 
serão resgatadas de forma alucinatória assim que uma nova necessi-
dade emergir1.
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Para Freud, a pulsão é o que está ligada a esse desejo que é 
marcado pela falta do objeto. Essa falta seria de algo que se teve na 
primeira experiência de satisfação e que se perdeu, sendo assim cons-
titutiva do ser humano, e o objeto a atuaria como causa do desejo1. 

O desamparo vivido pelo bebê ao nascer lhe obriga a se rela-
cionar com um outro ser humano para que se garanta a manutenção 
da vida, ou conforme Lacan, o bebê se sujeita ao campo do Outro, ele 
se constitui no campo do Outro. Esse Outro quem vai nomeando o 
bebê, é ele quem diz ao bebê quem ele é, como ele é, o que ele sente 
e nessa operação de nomeação, o que vai sendo inserido são signifi-
cantes que não são do bebê, mas do Outro. O bebê vai tomando para 
si esses ditos do Outro e a partir disso vai ocorrendo o processo que 
se denomina de alienação ao Outro1.

O sujeito não pode se desenvolver confinado ao desejo do Ou-
tro, é necessário separar-se do Outro para se constituir a partir do seu 
próprio desejo. É a separação que torna o sujeito desejante porque, 
ao se separar do Outro, sua falta é evidenciada e é a falta que move o 
sujeito em direção a realização do seu desejo19.  

Assim, o enigma do desejo do Outro causa, provoca o desejo 
do sujeito, que se interroga sobre o desejo (Che Vuoi?), abrindo uma 
falha no campo do sentido. Logo, a confrontação com uma falta no Ou-
tro, pela qual se experimenta que há um desejo do Outro para além do 
sujeito, é essencial para que este se descubra enquanto desejante. Na 
ausência do Outro ou nas próprias lacunas do seu discurso, o sujeito 
se interroga sobre o que o Outro deseja, ponto de abertura que causa 
o seu próprio desejo20.

Por isso, Lacan aponta que o desejo “surge do recobrimento de 
duas faltas”19. Ou seja, o desejo só se desenvolve como tal ao desejar 
outro desejo e no contato com a falta através do desejo do Outro.

Lembremos que, em outro momento de seu ensino, Lacan21 de-
finia a operação de separação através do conceito de função ou me-
táfora paterna - “a metáfora do pai como princípio de separação”19, em 
que a função do Pai indicava a existência de um desejo materno para 
além do infans, possibilitando a instauração de uma falta no momento 
de ausência do Outro, que funciona como causa para o desejo do in-
fans. Assim, a função paterna seria responsável por romper a relação 
dual entre o infans e o Outro materno, possibilitando o desenvolvi-
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mento do desejo na falta, sendo o pai o símbolo que representa um 
outro desejo materno para além do bebê. Esse momento marcaria a 
inclusão do sujeito no registro simbólico com a instauração do Nome-
-do-Pai, uma Lei que barra o gozo da relação dual entre mãe e bebê, 
através da qual o sujeito pode acessar a dialética do desejo.

Já no âmbito do Seminário 11, Lacan19 marcará a separação 
como uma função essencial a ser desempenhada pelo próprio sujeito, 
a de se interessar pelos intervalos do discurso do Outro, ou seja, de se 
interessar pelo enigma do desejo que transparece na polissemia dos 
significantes, na falha do que surge como sentido, por onde se desen-
volve o desejo: “ É no que seu desejo está para além ou para aquém 
no que ela diz, do que ele intima do que ela faz surgir como sentido, 
é no que seu desejo é desconhecido, é nesse ponto de falta que se 
constitui o desejo do sujeito”19.

A psicanálise diz sobre um sujeito do inconsciente, que só exis-
te sujeito se existir a falta, pois ela é que funda o próprio e só aparece 
se houver a separação do Outro. Separação essa que funda o incons-
ciente, ocorrendo a separação entre o Eu e o Sujeito. O sujeito em 
psicanálise não se trata de um ser “de carne e osso”, ele não nasce, 
se constitui por meio do campo da linguagem na relação com o Outro1.

É nessa relação com o Outro que vai sendo constituído três 
registros psíquicos que se articulam e constituem o sujeito, e que estão 
relacionados com o tipo de relação que o sujeito tem com o seu desejo 
e como ele se posiciona diante dele. Para Lacan três registros formam 
o aparelho psíquico, o registro imaginário (I), o registro simbólico (S) e 
o real (R)1.

Sendo assim, é por intermédio da linguagem que o bebê vai 
sendo inserido na ordem simbólica e vai percebendo seu lugar no de-
sejo do Outro. A medida que o Outro, por meio da linguagem, articula 
o objeto do seu desejo na mensagem destinada à criança é que a 
criança vai se identificando como objeto de desejo do Outro e busca 
sê-lo a partir da formação de um eu ideal1. 

Identificação significa ser igual a algo, sendo assim, quando o 
bebê se identifica com o outro que está na função materna, ele toma 
para si o ideal do eu outro, formando o seu ideal. Não é o seu ideal, 
pois corresponde ao eu do outro, ele toma para si e é constituído pelo 
eu do outro1. No imaginário, a falta é como se algo não existisse, existe 
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uma relação entre o eu e o objeto e para que haja essa falta é neces-
sário a entrada no registro simbólico, pois sem a falta não há desejo e 
sem o desejo não há sujeito1.

A entrada na dimensão simbólica se dá por meio da cultura. O 
bebê não possui a princípio uma estrutura de linguagem, uma rede de 
signos que o possibilite a comunicação, esta rede necessita ser estru-
turada. É o Outro, que pode ser a mãe a princípio, quem enviará seus 
significantes ao bebê. É na relação entre sujeito e estrutura simbólica 
que advém o Outro, o sujeito do inconsciente1, 22 (citado em 1). 

Na relação com o Outro onde, por meio da linguagem, os signi-
ficantes vão sendo inscritos no sujeito, o sujeito não é passivo, ou seja, 
o significado dado ao encontro com o outro, depende do significante, 
entretanto exige o trabalho de significação que é feito pelo sujeito1.

O que gera a significação é a articulação entre significantes 
que ocorre no inconsciente, o inconsciente é o Outro. A princípio a 
criança não tem seu Outro, o Outro é a mãe, a criança necessita se 
apropriar dos significantes dela para, a partir daí fundar seu próprio in-
consciente. Para isso ser possível, têm que haver a quebra da relação 
alienada, a separação, e um novo significante precisa entrar para que 
a articulação dos significantes aconteça, esse significante é o chama-
do Lei do Pai ou metáfora paterna1.

Nesse sentido, o complexo de Édipo, a separação, diz respei-
to a interdição do desejo e marca a passagem do Imaginário para o 
Simbólico, por mais que o Simbólico esteja presente desde o início, e 
ainda culmina com a fundação do sistema consciente, pré-consciente 
e inconsciente23. 

Freud, traz a criança como um sujeito desejante, que está sub-
metida às leis da linguagem que a determinam, demandando amor e 
não só os objetos que satisfaçam as necessidades. Mas, essa repre-
sentação de criança não existe desde sempre, através dos séculos, a 
ideia e o conceito de criança e de infância têm se modificado de acor-
do com visões de mundo a um determinado tempo e lugar. A criança 
tem ocupado diferentes posições frente às expectativas dos pais e 
frente à sociedade15.

É preciso mencionar que os pais não produzem um bebê como 
um artista produz um quadro, eles iniciam um processo de desenvol-
vimento que resulta em existir um sujeito no corpo da mãe, que mais 
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tarde está em seus braços, e após no lar proporcionado pelos pais, e 
esse sujeito se tornará algo que está fora do controle de qualquer um.

Discurso e laço social

Considerando que as bases da saúde mental e estabelecem 
nos primeiros anos de vida e que estão intimamente relacionadas 
com os laços afetivo, simbólico e corporal estabelecidos no par mãe 
e bebê, entende-se que falhas nesse processo de subjetivação per-
mitem o surgimento de transtornos psiquiátricos que podem interferir 
não só na inserção desse ser na cultura como na montagem de sua 
realidade psíquica.

Ao nascer, a criança é imediatamente inscrita pelos pais numa 
cadeia de desejos na qual lhe é assegurada um lugar.  Cabe lembrar 
que esse lugar é, desde sempre, marcado por uma montagem fantas-
mática apresentada tanto pelos pais, como por aqueles que a rodeiam. 
Ou seja, as fantasias envolvidas — seja em uma gravidez, seja em 
uma adoção, seja na escolha da profissão do filho — não pertencem 
somente à mulher, mas igualmente ao homem e aos membros da fa-
mília em geral. Dessa forma, tanto o nascimento da criança como o 
lugar que lhe é destinado neste mundo que agora a acolhe, é presidido 
por uma multidão que, conforme temos afirmado, é determinado pelo 
Outro social 

Entretanto se uma criança não nasce no mundo, mas deve ser 
inscrita simbolicamente nele, sua entrada na ordem da cultura e da 
linguagem dependerá da transmissão e da articulação dos significan-
tes de filiação e sexualidade, a partir dos enunciados fundamentais e 
também, de uma posição que lhe será designada. Isso colocará ne-
cessariamente em causa as expectativas, os desejos e os fantasmas 
parentais. Quão distante ou qual próxima esteja, essa inscrição do 
simbólico ou do real, é isso mesmo que vai significar a travessia desta 
criança. 

Ora, todos sabemos o quanto em uma sociedade capitalista os 
sujeitos são movidos pela fantasia da completude e, nesse sentido, os 
pais desejam para si mesmos e de forma consequente para seus filhos 
o “sucesso” e a “felicidade”. E nessa direção não há dúvida de que 
para atingir tal objetivo tem que se recorrer ao campo social que, por 
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sua vez, coloca a escola como uma espécie de espaço preparatório. 
Contudo atender a demanda social de “sucesso” e “felicidade” sem 
reduzir o filho a um real lógico — determinado pelo discurso pedagó-
gico e cientifico — implica necessariamente na existência de um laço 
social que permita uma inscrição simbólica desta criança por parte da 
família.     

É tendo em vista o conceito de discurso e laço social apresen-
tado por Lacan no Seminário XVII, O avesso da Psicanálise que tenho 
pensado os tipos de vínculos que podem vir a ser estabelecidos com a 
criança tanto no interior da família quanto na sociedade de forma geral.  

 Lacan  formula  o termo discurso como  estrutura a partir da 
qual explicar-se-iam as   diversas formas que poderá assumir a re-
lação do sujeito com o desejo. O discurso pode ainda ser concebido 
como a maneira como o sujeito se situa em relação ao seu ser, uma 
regulação do gozo e um esforço do sujeito em canalizar as formas do 
gozo com o simbólico. 

Tais afirmações pressupõem o fato de que   tendo, antes mes-
mo de seu nascimento biológico, a indicação de um lugar simbólico a 
ser ocupado, o falante se inscreverá numa realidade discursiva a partir 
do significante do Outro. E esse significante não cessará de acompa-
nhar e orientar o sujeito no decorrer de sua vida. 

A teoria dos discursos sustenta que não há subjetividade que 
se organize fora do laço social, posto que os discursos não são senão 
o fato de ser a subjetividade articulada a esse laço social ao mesmo 
tempo em que é por ele articulada. Reflexão cujos efeitos possibilita 
ultrapassar, a um só tempo, a “dita” oposição entre uma psicanálise do 
sujeito individual e uma psicanálise do coletivo, e refletir a existência 
de uma subjetividade contemporânea capaz de produzir um laço per-
verso e uma posição de objeto possível de ser ocupada pela criança 
nesta sociedade. 

Abordar o estatuto da criança no interior da família contemporâ-
nea  tendo em vista a teoria dos discursos  implica supor o quanto as 
articulações estabelecidas no interior de cada um são determinantes 
na produção de uma realidade psíquica e de uma modalidade de laço. 

Mas se, para tratar o conceito de laço, tomo o conceito de dis-
curso enquanto modo de estruturação do real, isto não significa des-
considerar a importância do discurso   enquanto enunciação efetiva.  
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Os discursos, na sua colocação em ato, entalham, cortam e costuram 
o corpo do pequeno filhote humano na relação com seus semelhantes.

Nesse sentido, enfatizo a importância da troca de olhares entre 
a mãe e o seu filho para a constituição do eu e da imagem do corpo. 
O momento da relação jubilatória à imagem no espelho é fundamental 
para dar ao bebê seu sentimento de unidade, sua imagem corporal, 
base de sua relação com os outros.

Desse modo, é por supor a existência de um laço desejante 
constituído no interior da família, materializado no cotidiano familiar, e 
a partir do qual a família parece se posicionar de forma singular, que 
me parece ser possível supor a possibilidade de uma desalienação do 
discurso parental em relação a fragilidade do laço social na contempo-
raneidade. Parece-me haver aí um espaço no qual o discurso parental 
possa intervir e fazer da criança não mais “objeto de puro gozo” mas 
sim “objeto causa de desejo”. 

O sujeito na era das relações virtuais

Vivemos num mundo das transformações socioculturais, polí-
ticas, econômicas, morais e científicas ocorridas na sociedade e es-
tamos presenciando uma mutação histórica nos modos de ser e es-
tar no mundo. Transformações que vêm se engendrando há algumas 
décadas e que, “não por acaso”24, culminaram no desenvolvimento 
das novas tecnologias que refletem o modo de ser do indivíduo e ao 
mesmo tempo, provocam mais mudanças. A subjetividade do homem 
contemporâneo é influenciada por essa nova realidade.

Nesse sentido, o texto propõe-se tomar as proposições lacania-
nas sobre o discurso do capitalista para interrogar: que lugar o sujeito 
contemporâneo ocupa nesse discurso? Que efeitos esse discurso pro-
voca no sujeito? Na expectativa de tentar responder a essas questões, o 
estudo busca fundamentos teóricos nas obras de Freud e Lacan. Nosso 
interesse em pesquisar sobre esse tema decorre da observação de que 
os gadgets produzidos pelo discurso capitalista são oferecidos aos su-
jeitos como uma promessa de felicidade plena, provocando, assim, um 
consumo avassalador na sociedade contemporânea.

Como já mencionado verifica-se que, na contemporaneidade, 
os sujeitos se utilizam do consumo como uma tentativa de dar conta 
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de um vazio, de uma falta, da castração. Daí, pode-se observar que o 
que entra em cena é uma busca insaciada, infinita por esses gadgets 
que são inseridos desde muito cedo na vida das crianças.

Uma vez que as novas mídias respondem à demanda do usuá-
rio, estando disponíveis o tempo todo e sendo uma presença constan-
te, elas podem se sobrepor à presença física do outro. Dessa forma, 
o texto em questão buscou averiguar como isso influi nas relações 
pessoais. Por consequência de os nativos digitais serem crianças e 
adolescentes, já que a difusão da internet é um processo relativamen-
te novo, é difícil pesquisar ou prever como isso os afetará em seus 
relacionamentos amorosos ou até mesmo em suas dinâmicas com 
seus pares, de forma que o estudo se limita às relações familiares por 
serem as primeiras e mais diretas.

Ao mesmo tempo e paradoxalmente, uma queixa moderna fre-
quente entre os pais é que, com o acesso irrestrito aos gadgets, seus 
filhos passam cada vez mais tempo utilizando dispositivos eletrônicos, 
o que afeta a dinâmica e o convívio familiar. Isso já se reflete na clíni-
ca, chegando crianças e adolescentes com uma suposta adição aos 
aparelhos eletrônicos, que preferem passar seu tempo utilizando-os 
em detrimento do convívio familiar e de suas atividades cotidianas, o 
que acaba gerando um isolamento voluntário mesmo que na presença 
de outros.

Os laços sociais foram marcados e revolucionados pelas novas 
tecnologias. Sem querer emitir juízos de valor, mas apenas consta-
tando, através da leitura de trabalhos a respeito25, podemos dizer que 
a internet é um meio estimulante, psicoativo, que opera com um alto 
grau de imprevisibilidade e novidade. 

Desse modo, vivendo no contexto atual, somos cercados de 
objetos tecnológicos, os quais facilitam a vida independente e dificulta 
as relações sociais de qualquer ser humano. Crianças já estão cres-
cendo com os aparelhos em mãos, utilizando para tempo de lazer, 
para estudar, para fugir das relações sociais, até mesmo para não 
precisar ter uma relação face a face com quem quer que seja. 

As relações sociais atuais não estão centradas no Outro, mas 
sim através da relação digital. Celulares e outros tipos de aparelhos 
tecnológicos, estão invadido a vida de crianças desde muito cedo, in-
terferindo em suas relações, supostamente facilitando a relação entre 
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família, amigos etc. Entretanto, o laço social vem ocorrendo de uma 
maneira superficial, onde o telefone celular vem preenchendo a falta 
de cada um. É utilizado também como forma de “consolo” para a falta 
de tempo dos pais, que muitas vezes estão cansados da rotina do dia 
a dia, seja para a criança não chorar, para assistir um desenho sozi-
nho, para não fazer barulho, enfim, é uma falta que deveria ser preen-
chida com a presença do Outro, através de uma relação real. 

Nesse sentido, os momentos de cuidados que costumavam an-
tigamente ser facilitadores da comunicação entre a mãe e seu filho 
com conversas, brincadeiras e trocas de olhares, nesses casos estão 
bastante prejudicados, pois uma tela é colocada entre os sujeitos, bar-
rando acessos e construção de laços.

MÉTODOS

Em relação a metodologia deste trabalho, foi utilizado os mé-
todos qualitativos, onde suas pesquisas não são mensuradas numeri-
camente, e sim de forma abrangente e como um todo. E segundo as 
autoras Silveira e Córdova “a pesquisa qualitativa preocupa-se, por-
tanto, com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, 
centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações 
sociais”26. 

Quanto aos procedimentos, foi através de pesquisa bibliográfi-
ca de cunho exploratório, “para se desenvolver uma pesquisa, é indis-
pensável selecionar o método de pesquisa a utilizar”26. 

Nesta perspectiva, as autoras citam ainda que “a pesquisa bi-
bliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 
analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, 
artigos científicos, páginas de web sites”26. 

As principais bases de dados utilizadas foram com enfoque psi-
canalítico tendo como principal autor as obras freudianas e artigos 
científicos publicados em periódicos da Scielo.

RESULTADOS

Vivemos tempos da virtualidade das relações, independente-
mente da idade. A exigência de estar permanentemente on-line inau-
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gura uma forma de convívio onde as pessoas podem estar de corpo 
presente, mas, psiquicamente ausentes, olhando cada um para sua 
janela virtual. Como considerar está dissociação do corpo para o bebê 
que ainda nem se apropriou dele? Como essa nova maneira de estar 
junto está afetando nossas vidas e principalmente o universo infantil? 
O que crianças que ficam capturadas pelas telas de eletrônicos podem 
nos contar a respeito da infância de hoje? 

É inegável a importância da infância no resto da nossa vida. 
Por isso seria de se esperar que uma cuidadosa atenção fosse dada 
às nossas crianças. Aos estímulos produzidos pela cultura de cada 
época, as crianças reagem; através de seu comportamento, fala, 
linguagem e sintomas. Escutar as respostas que as crianças têm dado 
diante dos ideais de nosso tempo é o que nos propomos.

Crianças desatentas ou desinteressadas em interações sociais, 
atrasos do desenvolvimento pleno da linguagem verbal, dificuldades 
de concentração. Cada vez mais, os especialistas atribuem esses 
“sintomas” à chamada ‘era da hiper informação’, na qual somos bom-
bardeados com estímulos dos mais diversos numa quantidade muito 
maior do que conseguimos absorver.

Mais do que rotular essas atitudes a um mau comportamen-
to da criança, ou mesmo diagnosticá-las como portadoras de algum 
transtorno ou déficit de aprendizado, é preciso pensar: como nós, 
adultos, nos blindamos toda essa informação? O que transmitimos aos 
pequenos em nossas práticas diárias?

Afinal, como o contato inevitável com a tecnologia, a relação 
com a memória e as novas organizações familiares e dinâmicas de 
vida impactam o desenvolvimento da criança?

No livro “Intoxicações eletrônicas: o sujeito na era das rela-
ções virtuais” organizado pelas psicanalistas Angela Baptista e Julieta 
Jerusalinsky27 entre os muitos aspectos levantados, a autora Julieta 
questiona o impacto da tecnologia na vida dos adultos que lidam com 
crianças e os efeitos que isso tem na relação com os pequenos. Um 
dos comportamentos recorrentes que ela destacada é o de crianças 
que repetem fragmentos sonoros extraídos da internet sem que aquilo 
faça sentido.

Em meio às questões exploradas está a forma como a tecnolo-
gia preenche integralmente o nosso tempo com informações e respos-
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tas imediatas. Isso frequentemente leva à dificuldade de elaborar solu-
ções e criar caminhos a partir do contato com a criança. Tudo precisa 
ser resolvido de imediato e não sobra tempo para que os impasses 
tenham desfechos criativos que se construam com base nas situações 
particulares de encontro entre e o adulto e a criança.

Vivemos num tempo em que podemos estar de corpo presente, 
mas psiquicamente ausentes em relação àqueles que nos rodeiam. 
Não é à toa que proliferam cartazes como ‘não temos Wi-Fi, falem en-
tre em vocês’. Cada vez mais nos encontramos com essas situações 
em que amigos estão reunidos num bar e estão todos no celular, ou 
casais jantando juntos, cada um no seu celular. Isso tudo tem um efei-
to muito mais contundente quando incide em um tempo primordial da 
constituição psíquica do ser humano, do zero aos três anos, quando 
o que está em jogo é o desenvolvimento do ‘eu’ e da interação com 
os demais. A captura do olhar da pequena criança na tela portátil, em 
muitos casos, costuma funcionar como uma “chupeta eletrônica” que 
suspende as demandas e os deslocamentos do bebê pelo espaço, 
elementos que fazem necessária a relação com outros que advirtam e 
compartilhem as possibilidades e riscos presentes no mundo simbóli-
co, imaginário e real que nós humanos habitamos.

Julieta Jerusalisky afirma que há algum tempo, falando sobre 
isso, mostrou a imagem de um grafite de um bebê que caminha em di-
reção à TV dizendo “mammy”. Poderíamos mais uma vez pensar que 
é um exagero ficcional. Não o é. A autora refere ainda que sob efeito 
dessa questão, uma colega lhe enviou em resposta a imagem e texto 
de um blog sobre maternidade em que uma mãe, diante do seu bebê 
que se recusava a mamar, prende o celular na alça do sutiã para que 
ele assista desenhos animados enquanto mama, distraído de seu ato 
(a postagem recebeu várias curtidas).

Acredito que é muito simplório e pouco interessante tecer uma 
crítica a essa mulher em particular, que, como tantas outras, fica iso-
lada em seu pequeno apartamento cuidando durante 4 ou 5 meses 
de seu bebê enquanto olha para janelas virtuais antes de voltar a tra-
balhar 8 horas por dia e delegar os cuidados de seus bebês abrupta-
mente a outros. Ficar em posição de culpabilizar ou desculpabilizar 
as mães em relação a uma performance materna implica eximir-se da 
responsabilidade coletiva de pensar de que modo está se sustentan-
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do o cuidado das crianças, pois a relação dos pais e dos bebês não 
ocorre de forma isolada, mas atravessada pelos ideais sociais. E bem 
sabemos que o discurso coletivo é muito poderoso.

É comum que se discuta a questão das novas configurações 
familiares como se o tradicionalismo familiar alguma vez tivesse sido 
garantia de saúde. A psicanálise nos permite justamente pensar em 
funções e operações constituintes do sujeito que podem ser sustentadas 
por diferentes agentes ou que podem não estar minimamente sustentadas 
nas famílias mais tradicionais.

Não basta a presença real, é preciso que o Outro encarnado 
possibilite mediar uma metaforização do que afeta o corpo. Como se 
inscreve o ideal do eu que funciona como mira para que seja possível 
realizar as travessias da vida, sem cair de angústia a cada passagem? 
Para onde o Outro encarnado olha? Se alguém se sente solto, flutuan-
do na tela do computador, é porque lhe é frágil a possibilidade de ser-
vir-se da referência simbólica para representar o âmago do seu afeto 
corporal, que lhe permita aceder à palavra que o toca no cerne de sua 
articulação pulsional. Desse modo fica-se em presença excessiva do 
objeto, mas subjetivamente à deriva.

A criança, para se constituir como sujeito, precisa de um desejo 
não anônimo, temos aí o simbólico, na transmissão do nome, mas isso 
não vai sem o desejo; a transmissão precisa de um nome e de um 
corpo; da articulação da palavra e da pulsão; da inscrição de um litoral 
entre gozo e saber.

Sem esse bordado, sem a inscrição de litoral entre gozo e sa-
ber, a criança fica exposta a perder-se em uma errância pelo simbólico 
sem um fio que lhe permita alinhavá-lo a partir do desejo que lhe con-
cerne e a toca em sua economia pulsional ou a criança fica lançada a 
automatismos sensoriais em torno de fragmentos perceptivos sem um 
simbólico que metaforize para ela a relação com a coisa.

Na atualidade encontramos crianças confrontadas ao excesso 
de objetos oferecidos por pais que tantas vezes preferem não ter que 
dizer não; crianças para as quais se disponibiliza um conhecimento 
supostamente total do “Dr. Google”, mas sem ter com quem singulari-
zar seu percurso de investigação (sem poder construir um saber como 
efeito da experiência dele mesmo e de seus antecessores); crianças 
que têm os seus corpos submetidos a um saber técnico-científico que 
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achata a verdade sobre o real e nossas respostas à falta ou excesso 
de substâncias (a verdade está mais do que nunca na coisa e não na 
palavra). 

DISCUSSÃO

A virtualização implica a possibilidade de dissociar-se do real 
do corpo, e disso é possível fazer bons usos, no entanto é preciso 
considerar quais os riscos dessa dissociação para bebês, na primeira 
infância e, portanto, em um tempo em que a subjetivação e apropria-
ção do corpo ainda não foram realizadas.

Isso porque, se desde o ideal contemporâneo os filhos desses 
pais anônimos e sem corpo de cristal líquido supostamente se torna-
riam super-homens, o sintoma apresentado de fato por número signi-
ficativo de bebês e pequenas crianças da atualidade, como um efeito 
bumerangue, revela que muitas delas padecem de graves intoxica-
ções eletrônicas que as fazem subjetivamente vagar à deriva, perdidas 
no espaço virtual, ou fixadas em um fragmento perceptivo em torno 
de um naco frio e brilhante de puro real inominável, sem identificação.

Freud28 afirma que a identificação é a mais remota forma de 
expressão de laço emocional com outra pessoa. E que essa primeira 
identificação que ocorre na mais primitiva infância é aos pais ou ao 
pai como ideal do eu conforme diz Freud na medida em que o bebê 
fica referido ao Outro em seu circuito de satisfação e que esta satisfa-
ção instaura um objeto pulsional que extrapola para sempre o objeto 
da necessidade em si.

Percebe-se desse modo que a relação ao Outro como diz La-
can29, comporta a inscrição de um traço. Esse traço depositário da 
primeira identificação é o que permite tecer uma referência simbólica 
para a vida. Esse traço unário inaugura a contagem para um sujeito, 
inaugura uma série simbólica. A partir desse traço pode-se produzir 
para o sujeito o reconhecimento, do eu sou marca de um.

Nesse sentido Lacan30, refere que por esta razão o um do uná-
rio não é único, no sentido de ser sozinho, ele é unário no sentido de 
instaurar a singularidade, desde a qual pode se produzir uma série 
simbólica a partir desse um que conta, desse um desde o qual se fes-
tejara a repetição de um gozo.
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Assim o sujeito se divide pela inscrição desse traço, pois, por 
um lado, tal inscrição permite ao sujeito se reconhecer nesse traço, 
nesse um que, para ele, é o que conta; e, por outro lado, tal inscrição 
comporta a dimensão da perda do objeto, ao produzir um traço em 
seu lugar.

Sabe-se que no início da vida, o bebê, mais do que se contar, 
é levado em conta por outro, e por isso a instauração do traço unário 
(da referência simbólica), depende do laço com o agente da função 
materna. É a mãe que sustenta as séries para o bebê, é ela que faz 
dos objetos –papinha, leite, cocô, xixi, sono, meleca – traços que se 
contam em uma série. É ela que festeja e propicia para o bebê esse 
gozo e que, ao mesmo tempo em que o inscreve, o faz operar como 
traço diferencial de reconhecimento na relação com o bebê31.

Porém, a produção de crianças que tem pais, babás ou pro-
fessores que falam português, mas que repetem fragmentos sonoros 
de entoação em inglês exige que possamos perguntar – se essa é a 
língua que produziu para elas alguma inscrição, então quem é o Outro 
dessas crianças? Afinal parecem ser mais as TVs e os tablets, com 
seus aplicativos. Há casos em que as crianças estão referidas a esses 
aparelhos, em que esse é o Outro da criança, e isso não é sem conse-
quências para a constituição psíquica.

Não nascemos apropriados do nosso corpo. Esta é uma ope-
ração que pode se constituir ou fracassar. Não está garantido esta-
belecer um funcionamento corporal no qual a organização dos ritmos 
– de sono-vigília, fome-saciedade, movimento-repouso, entre tantos 
outros funcionamentos implicados na circulação de objetos pulsionais 
como olhar, voz, respiração, fezes – diga respeito ao prazer e despra-
zer de um sujeito, na medida em que as funções instintivas claudica-
ram na espécie humana.

No início da vida é o agente da função materna que sustenta a 
instauração desse funcionamento corporal subjetivado na medida em 
que interpreta, usando aqui o termo estrito situado por Freud32, qual 
seria a ação específica que pode satisfazer o bebê e tirá-lo de seu 
estado de desamparo.

Para tanto como mencionam Bergés e Balbó33 é preciso que 
haja um Outro encarnado que se afete em sua economia de gozo pelo 
que se passa com o bebê, operando com este uma identificação tran-
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sitivista. É somente desde esta condição psíquica que uma mãe pode 
produzir uma interpretação do que se passa com o bebê, emprestando 
suas representações, disponibilizando seu saber inconsciente, para 
que o bebê possa chegar a constituir algum saber.

Segundo Jerusalinsky31 é porque há outro que diz “ai” diante do 
tombo do bebê e depois o consola que o bebê pode representar sim-
bolicamente isto de que padece, apropriando-se imaginariamente do 
seu corpo. É porque há outro que diz “hummm!” enquanto oferece a 
papinha que o bebê pode não só comer, mas partilhar de desejar a 
papinha de modo identificado ao desejo do Outro.

Assim, é a partir dessas inscrições primordiais produzidas na 
relação com um Outro encarnado que se passa do afeto à sua repre-
sentação, do corpo à linguagem, do gozo ao saber, produzindo entre 
essas instâncias de diferentes ordens uma inscrição que articula, que 
faz dobradiça fundamental para a constituição psíquica e para a apro-
priação imaginária do corpo. Esses jogos de litoral, fundamentais para 
a constituição, não têm como ocorrer sem a presença de um Outro 
encarnado que está atravessado em sua própria economia de gozo 
pelo que se passa com o bebê31.

Ainda como menciona Jerusalinsky31, na atualidade não são 
poucas as mães que chegam ao consultório surpresas com o profun-
do trabalho que dá cuidar de um bebê – com esse delicado trabalho, 
com o fino “bordado” que é tecer, articular corpo-linguagem. Enquanto 
desde o discurso social se sublinha a maternidade como um campo 
de eficácia fálica, como se com uma boa equipe de especialistas, pa-
rafernalhas técnicas e um tanto de competência materna pudesse dar 
conta do recado de criação de um bebê, a grande surpresa costuma 
ser descobrir que, talvez, o mais difícil da maternidade não seja o 
“exercício de um saber ativo”, mas a posição psíquica de disponibilidade 
ao bebê.

Ao mesmo tempo, há um excesso de objetos que circulam no 
mercado e que se oferecem como eficazes para os cuidados do bebê 
(apetrechos para o banho, almofadas para a postura, monitores para 
controlar o sono e até decodificadores de choro).

Certamente, uma vez que está estabelecida a relação com o 
bebê, é importante que uma mãe possa ir progressivamente ofere-
cendo objetos substitutivos que não retenham a satisfação do bebê 
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apenas sobre o corpo materno, objetos que passem a representar a 
relação do bebê com o Outro (como paninhos, chocalhos, brinquedos 
dos quais depois se deriva o objeto transicional34.

Encontramos aí como a função paterna é inicialmente susten-
tada pela mãe na medida em que ela não faz do filho em si um objeto 
de restituição de sua própria falta. Uma mãe sustenta a função paterna 
por metaforizar a falta na relação com o filho, introduzindo a dimensão 
desejante ao possibilitar que a satisfação do bebê também possa ir 
circulando por objetos que substitutivamente possam ser representan-
tes da relação com o Outro primordial. A questão se coloca quando 
a promessa mercadológica é efetuada na lógica de que tais objetos, 
em lugar de funcionar progressivamente como representantes simbó-
licos que metaforizam a relação com o Outro, se interpõem em uma 
suposta economia da relação, supostamente “poupando” o trabalho 
de se relacionar com todo o mal-estar e equívocos que isso compor-
ta, pois haveria um objeto realmente adequado à satisfação. Assim 
temos desde cadeirinhas vibratórias até programas televisivos para 
bebês que prometem acalmar a cólica, mais do que qualquer colo e 
aconchego, ou “estimular a inteligência” mais do que qualquer cantiga 
ou conversa.

Estabelece-se assim uma oferta de objetos que não estão no 
lugar de metaforizar a relação com o Outro encarnado diante de sua 
inevitável falta, que não estão atravessados pela função paterna em 
uma extensão dos circuitos de satisfação referidos a um traço unário 
fundamental.

Em lugar disso os bebês muitas vezes ficam expostos a objetos 
supostamente eficazes e que passam a ser oferecidos em economia 
da relação com os demais, lançando muitos bebês a não poderem 
constituir uma relação com a coisa mediada pela metáfora transmitida 
pelo Outro, e ficando expostos ao risco de ficar, assim, com seu cam-
po pulsional restrito e achatado à sideração do espetáculo ao festival 
sensorial que o mundo das coisas oferece.

CONCLUSÃO

É certo que a internet e seus recursos tecnológicos mudaram e 
estão mudando a sociedade cada vez mais. Há muito mais facilidade de 
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encontrar e fazer coisas deslizando os dedos nas telinhas, a reinvenção 
da própria satisfação encontra no ciberespaço um aliado, seja para a 
criança não chorar, para aprender, para ver desenho, enfim. Com os 
aparelhos tecnológicos, a vida real fica mais fácil tanto para a elabora-
ção quanto para a atuação do sujeito, existe possibilidade de mudanças 
genuínas, mas, como analisamos, há muito mais espaço para a repeti-
ção improdutiva e mudanças na construção da subjetividade.

O desenvolvimento infantil conta com esses recursos tecnoló-
gicos cada vez mais, auxiliando nas interações através das máquinas, 
onde há uma reinvenção de si, um isolamento do princípio de realida-
de, permeado no imaginário onde o sujeito não tem limites sobre seus 
desejos, tornando crianças cada vez mais narcísicas e ansiosas, com 
a criatividade restrita para criar brincadeiras, pois ficam reféns dos 
programas que são lhe apresentados. 

Permanecem com suas mentes e corpos apagados diante das 
“brincadeiras” que realizam movimentando apenas seus dedos, pos-
suem suas experiências diminuídas, pois tem menos contato com Ou-
tro, fazendo com que suas relações fiquem voltadas para sujeito/má-
quina, impossibilitando que a criança possa falar sobre sua angústia 
desde uma posição que refira a falta que lhe constitui. Trata-se de uma 
subjetivação a partir de um ambiente virtual, onde novas significações 
são passíveis de emergir.

O cenário atual conta com a evolução dos meios eletrônicos e a 
inserção deles cada vez mais cedo no cotidiano das crianças, sendo para 
servirem de distração ou não. Ressalta-se que a forma que cada sujeito 
irá disponibilizar esses meios as crianças irão estar relacionadas às suas 
questões e terá posições distintas na vida de cada um. Além disso, este 
estudo não teve a intenção de pôr a culpa em alguém, afinal não existem 
culpados, pois sujeitos tendem a adaptar-se conforme as mudanças na 
sociedade. Reconhecemos que esses meios possuem seus prós e con-
tras, mas o que vai impulsionar para um ou outro é a forma que cada um 
irá utilizar, sua finalidade e intensidade desse uso. Sendo necessário pen-
sarmos no uso em excesso das tecnologias, pois o possível uso patoló-
gico do adolescente e do adulto no futuro pode ser prevenido na infância.

Acredito que seja válido mencionar que um possível resultado 
dessa inegável realidade é o surgimento de uma geração frágil emo-
cionalmente e extremamente vulnerável às futuras somatizações psi-
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coemocionais – bem como quadros de depressão, crises de ansieda-
de e diversas outras patologias fruto de um processo vivido de forma 
parcial e ausente em termos de sentido, presença e representação, 
pois os representantes atuais são seres inanimados, são telas – celu-
lares, tablets e computadores, obviamente não podemos generalizar 
que pelo fato dos pais estarem atravessados no processo de paren-
talidade não quer dizer que não existam, como podemos perceber no 
filme “I am mother”, o longa-metragem conta a história de vínculo entre 
uma mãe-robô e uma criança artificialmente gestada, conhecida ape-
nas como Daughter (“Filha”, em inglês). 

Como maior resultado, queremos incentivar a reflexão para este 
tema, pois as crianças necessitam do olhar do Outro, e quando estão 
nessa relação sujeito/máquina não conseguem expressar-se e terem 
limites sobre questões internas e externas, trazendo como resultados 
dificuldades no diálogo, isolamento nos contatos e conexões afetivas, 
falta de comunicação e afeto nas famílias, ou seja, a fragilidade em es-
tabelecer os laços sociais, além da dificuldade em tolerar frustrações.

Nesse sentido, reiteramos que o apego positivo e a relação 
amorosa que a criança estabelece com a sua mãe, seu pai e sua famí-
lia, ao seu redor, irmãos, tios, avós são fundamentais para o desenvol-
vimento do prazer nos relacionamentos futuros e a prevenção de mui-
tos transtornos comportamentais e outras psicopatologias, mais tarde. 

É a formação do binômio mãe-filho e dos vínculos fundamentais 
para o conceito de família. Ser o “centro da atenção” com suas 
necessidades básicas é o aprendizado inicial da socialização, mas 
também das regras básicas da empatia e das respostas que surgirão 
às questões de convivência e sobrevivência. Por isso, insistimos 
na proteção familiar e social como fundamento essencial para o 
crescimento e desenvolvimento saudável dos primeiros anos de vida.

A psicanálise trabalha com a premissa de que “o Sujeito se 
constitui na sua relação ao Outro”. Uma consequência dessa premissa 
inicial é que todo tipo de relação da criança com o mundo, para ser 
positiva e favorecer seu desenvolvimento global, precisa passar em 
alguma instância, pelas relações humanas que a envolvem e que co-
meçam a desenvolver com as pessoas da família com quem convive. 

Por fim, a relação da criança com o corpo, com os objetos e 
com os seus semelhantes, está em todos os aspectos, sob esse envol-
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tório maior de um mundo de desejo, de olhar, de palavra, dessa depen-
dência inicial do humano a outro humano, e do espelho das ações dos 
outros à nossa volta, e que irá marcar as relações humanas, o início 
da sociabilização.
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RESUMO 
O artigo propõe expor as intervenções dos estagiários no grupo Pre-
para (AÇÃO) para a Aposentadoria que ocorreu na Universidade do 
Vale do Itajaí, visto que esta nova etapa da vida demanda uma reorga-
nização financeira, de tempo e de abertura para o novo. Diante desta 
demanda foi realizado um grupo psicoeducativo com temas como: au-
tocuidado, autoconhecimento, gestão de tempo, ócio criativo, educa-
ção financeira e direito previdenciário.
Palavras-chave Aposentadoria; Preparação; Grupos; Psicoeducação

ABSTRACT 
The article proposes to expose the interns’ interventions in the group 
Preparing for Retirement that happened at the Universidade do Vale do 
Itajaí, since this new stage of life demands financial reorganization, time 
and an open mind to the new. Given this demand, a psycho-educational 
group was organized with themes such as: self-care, self-knowledge, 
time management, creative leisure, financial education, and pension law.
Keywords: Retirement; Preparation.

Introdução 

A população brasileira vem aumentando as expectativas de 
vida e longevidade a cada ano, de modo a aumentar a quantidade de 
idosos na sociedade, causando estranheza e até mesmo preconceito, 
pois a velhice e a aposentadoria ainda são vistas de forma estigmati-
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zadas como “inúteis, velhos e incapazes” (PINTO, 2014, p. 529 apud 
SCREMIN et al., 2018). Quando há o planejamento da aposentadoria 
esta estigmatização e problemas como isolamento, tristeza e depres-
são, bem como diversas doenças se mostram menos presentes.

A aposentadoria se constitui como um processo de transição, 
que inicia quando o sujeito toma consciência da sua aproximação, esse 
período que antecede a aposentadoria é uma fase de preparação. O 
planejamento da vida pós-aposentadoria que concerne à reorganização 
de tempo, abertura para novas experiências, e até mesmo financeiro, 
pode proporcionar uma maior segurança para este momento da vida. A 
ausência de planejamento pode indicar dificuldades na adaptação desta 
nova fase, causando angústias e solidão (ALVARENGA et al., 2009).

O tema aposentadoria se mostra menos requisitado em estu-
dos e pesquisas, isto dificulta uma compreensão precisa dos pontos 
importantes e no que é necessário intervir com o sujeito no período 
pré aposentadoria (DE MEDEIROS; PAIVA; MARTINS, s.d). 

O processo da aposentadoria pode ser vivido como uma ruptu-
ra imposta pelo mundo externo, que gera frustração e sentimento de 
vazio, uma vez que a identidade do sujeito se fazia a imagem do traba-
lho. A partir do trabalho, o indivíduo cria sua identidade social, e é atra-
vés dele que recebe o reconhecimento social e por meio da atividade 
laboral sente-se pertencente ao núcleo social (SCREMIN et al., 2018).

A ruptura do cotidiano laboral que ocorre pela aposentadoria, 
pode causar impactos negativos ou positivos na vida do indivíduo, ela 
pode ser vivenciada como aceitação ou luto, um luto que não é rela-
cionado a morte, mas sim as perdas que ocorrem na vida, como a 
perda do pertencimento social ou uma crise na identidade pessoal e 
profissional (SCREMIN et al., 2018). 

A sociedade capitalista efetua uma valorização exacerbada do 
trabalho, esta concepção coletiva pode atrapalhar a saída dos sujei-
tos do mercado de trabalho, pois este também se torna status social, 
onde o título profissional vem indissociável do sujeito, essa junção do 
pessoal com o trabalho acarreta num difícil processo no momento da 
aposentadoria, podendo ser experienciada como  uma perda de ocu-
pação, círculo social e identidade, visto que o sujeito se percebe ligado 
a função laboral e não como alguém que é sujeito formado por vários 
contextos (DE MEDEIROS; PAIVA; MARTINS, s.d). 
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Dentre as dificuldades todas relacionadas à aposentadoria, a 
questão da estabilidade financeira e a quebra de identidade do sujei-
to-trabalho são as que mais trazem sofrimento.  Faz-se necessário ter 
uma preparação para estes momentos pois pode ocorrer de se senti-
rem aptos para seguir trabalhando, mas serem encaminhados para a 
aposentadoria (ALVARENGA et al., 2009).

Visto a necessidade de um auxílio na transição dessa nova eta-
pa da vida, a intervenção tem como objetivo disponibilizar espaço para 
compartilhar as preparações tomadas no processo de aposentadoria, 
dividir suas dúvidas, medos, anseios e desejos, através de um grupo 
de psicoeducação, com dinâmicas e temas relacionados à aposenta-
doria, tornando os sujeitos que participam da ação como atores ativos 
no processo de aposentar-se.

Após o acolhimento, os temas abordados nestes encontros fo-
ram: autocuidado, autoconhecimento, gestão de tempo, ócio criativo, 
educação financeira, direito previdenciário, bem estar físico.

Desenvolvimento (Procedimentos metodológicos, resultados e 
discussão) 

Durante os encontros foi feito uso da psicoeducação que se 
caracteriza como uma intervenção ou técnica psicoterapêutica. É uma 
técnica que consiste na transmissão de conhecimento sobre o quadro 
clínico associado a estratégias de acolhimento psicológico e promo-
ção de insight sobre o estado de saúde do sujeito.

Trata-se de uma técnica embasada no modelo biopsicossocial, 
no qual o indivíduo é visto como um ser holístico e sistêmico, em que 
se une conceitos de teorias e da prática psicológica com o processo 
educativo de aprendizagem, tendo como principal objetivo poder dar 
melhor assistência às complexidades que envolvem a saúde do indiví-
duo (TOMITA et al., 2018).

 Aliado a isso, a técnica psicoeducativa se propõe a - por meio 
da promoção de um ambiente acolhedor e de confiança, associada ao 
fornecimento de informações - incentivar mudanças comportamentais, 
sociais e emocionais para, subsequentemente, prevenir adoecimentos 
e promover saúde (FENWICK et al., 2018).

A psicoeducação reúne conhecimentos psicológicos e educa-
tivos, além de recorrer a outras disciplinas e campos de conhecimen-
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tos - como a medicina, nutrição, farmacologia, entre outras - visando 
ampliar o fornecimento de informações para o usuário assistido. De 
tal modo, espera-se que, com esta intervenção, o indivíduo obtenha 
conhecimento holístico e empoderamento acerca de sua demanda em 
saúde (FARIA et al., 2014).

A técnica psicoeducativa mostra-se complexa, uma vez que ela 
envolve o uso da transdisciplinaridade para o fornecimento de infor-
mações que promovam mudanças no âmbito social, comportamental 
e cognitivo do indivíduo, possibilitando uma compreensão sistêmica 
a qual envolve o adoecimento. Essa abordagem pode ser emprega-
da em diferentes locais e contextos, bem como diante de diferentes 
problemáticas, sendo seu uso importante na prática clínica, pois esta 
objetiva, simultaneamente, a prevenção de agravos, a promoção e a 
educação em saúde (LEMES et al., 2017).

 Levando-se em conta o exposto, na sequência iremos discorrer 
sobre como ocorreram os encontros do grupo em questão. O primeiro 
encontro ocorreu no dia 21 de setembro de 2021, sendo um encon-
tro programado para o acolhimento e rapport. Os métodos utilizados 
neste encontro foram as cartas dos sentimentos para identificar como 
os participantes se sentiam no momento e posteriormente utilizou-se 
da roda da vida para obter um panorama da interação do sujeito com 
seus contextos vivenciais. Tais articulações foram imprescindíveis 
para o acolhimento, pois como salientam Zara et al. (2008, p. 79), com 
as ferramentas teóricas e práticas ideais se torna possível realizar a 
transformação do acolhimento. Transformando o que eram diversas 
pessoas no mesmo ambiente, em um grupo empático. 

A “Roda da Vida” é uma ferramenta formada por um círculo em 
forma de pizza onde se avaliam os aspectos da vida, como relaciona-
mento amoroso, carreira, trabalho, saúde, social, finanças e família, 
classificando-os em uma escala um a dez. Assim é possível promover 
o debate e autorreflexão entre os participantes sobre como vêem suas 
vidas no momento atual, e também seus sonhos e desejos para o fu-
turo (TORRESAN et al., 2018).

A ideia de um encontro traz intrínseco uma expectativa que é 
criada pela incerteza e pela intenção. A intenção de que tudo possa 
ocorrer dentro de um roteiro previamente pensado e a incerteza de na 
prática isto vá se concretizar. Contudo, em determinadas situações, a 
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expectativa é superada pela aceitação, pelo desprendimento e pela 
participação. E foi exatamente assim que o primeiro encontro transcor-
reu, tendo nos participantes atores extremamente à vontade e partici-
pativos que deram vida à teorização.

 O segundo encontro utilizou da ferramenta linha do tempo para 
os estagiários conhecerem melhor os participantes e também para os 
próprios participantes visualizarem sua vida como um todo e quais os 
momentos elencados como mais importantes. Esse estímulo ao auto-
conhecimento auxilia também na visão da aposentadoria como uma 
nova etapa da “linha do tempo” dos participantes e não uma última eta-
pa da carreira e da vida, sendo um próximo passo, onde será possível 
fazer escolhas iguais ou mais decisivas que no passado (ANTUNES e 
PARIZOTTO, 2013)

A linha do tempo trouxe a percepção do grupo sobre si mesmo. 
Causou impacto emotivo com o resgate de uma vida. Suas realizações 
e o que está por vir. Notou-se como os pontos marcados na linha do 
tempo estavam em relação ao trabalho ou com a família.

 O terceiro encontro visou estimular a discussão de como será 
a vivência dos participantes na aposentadoria, como imaginavam e o 
que idealizavam. Para isto foi utilizado um quadro e canetas para tor-
nar visível as expectativas dos participantes, ao mesmo passo que as 
expectativas eram relatadas os estagiários iam verificando as possibi-
lidades das expectativas se tornarem reais, criando assim no quadro a 
divisão da expectativa utópica e a realidade. 

Diferenciar essa perspectiva e trazer os participantes para a 
realidade é um fator essencial nesse processo. Como contribuem 
Duarte e Melo-Silva (2009, p. 48-49) a aposentadoria pode represen-
tar uma liberdade para romper com a rotina e realizar o tempo reser-
vado ao entretenimento e ao lazer. Sendo caracterizada por “liberdade 
tardia” a expectativa e um sentimento positivo em relação à aposenta-
doria, onde o aproveitamento de experiências que não poderiam ser 
realizadas devido à sua participação no trabalho e às duras práticas 
instituídas, se tornam foco. 

Sendo também denominado pelas autoras como “período de 
recuperação”. Porém, o período de aposentadoria pode ser muito su-
perior aos meses de férias e descanso, portanto, esse processo de 
pré-aposentadoria deve abordar tais temáticas supracitadas, a fim de 
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evitar a frustração ao pensar que o tempo livre dos aposentados será 
utilizado exclusivamente para atividades de lazer e ademais expectati-
vas irreais que podem surgir.

Após este momento foram utilizadas cartas com perguntas que 
continham indagações do tipo: “como me sinto quando tento fazer algo 
pelo outro e não consigo”, a fim de estimular a reflexão da autocom-
paixão. Essa temática foi abordada para fomentar nos participantes a 
aceitação de seus limites e acolher suas possibilidades, haja vista que 
esse evento novo de vida pode trazer consigo adversidades que ne-
cessitarão da capacidade de refletir e adaptar-se, sendo indispensável 
a promoção de uma temática que estimule a resiliência. (CAMPOS, 
2017, p. 56)

Sonhos e liberdade. Assim foi possível sentir o momento dos 
participantes e como foi visualizar a aproximação de uma nova fase de 
vida. Expectativas romantizadas, viagens, novos empreendimentos, 
continuidade do trabalho. Liberdade para poder ser, fazer e se realizar. 
Liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade de horário. O gru-
po apresentou desejo de continuar a vida laboral, porém com a leveza 
de não precisar ter o compromisso de uma rotina obrigatória.

 No quarto encontro foi realizada uma roda de conversa sobre 
alimentação e bem estar, com a presença de uma nutricionista para 
explicar os benefícios da alimentação balanceada a longo prazo e na 
terceira idade. Foi realizado um exercício de atenção plena com foco 
em uma fruta, trazendo consciência para a alimentação e para o mo-
mento de se alimentar sem distrações. A relevância de versar a res-
peito da alimentação gira em função de alerta, pois apesar de existir 
um aumento na expectativa de vida, este fator não está relacionado ao 
envelhecimento saudável (COSTA E COSTA, 2016, p. 104). O que evi-
dencia a importância de incluir a alimentação nesse planejamento da 
pré-aposentadoria, para que se possa gozar de forma saudável desse 
“novo” período.

À medida em que os encontros aconteciam, os vínculos afe-
tivos entre os estagiários e os participantes se fortaleciam. Ter uma 
profissional da área da nutrição para estabelecer uma ponte com uma 
área da saúde, que muitas vezes é negligenciada por padrões culturais 
que minimizam esta importante área do saber. A resposta do grupo 
foi extremamente positiva às considerações da nutricionista, trazendo 
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reflexões e perspectivas de mudanças de hábitos objetivando a uma 
vida mais saudável e assim poder desfrutar de uma aposentadoria da 
forma idealizada.  

O quinto encontro ocorreu com a presença de uma convidada 
especialista em educação financeira, visto que para uma pré-aposen-
tadoria planejada com eficácia, é fundamental avaliar as mudanças que 
serão feitas no estilo de vida já nesse momento de transição, a fim da 
obtenção de uma segurança financeira futura (ARRACHÉ, 2012, p.7).

 Ainda que a abordagem financeira tenha um caráter mais téc-
nico, as emoções estavam fortemente presentes. A confiança do gru-
po nos estagiários trazia revelações pessoais bastantes intimistas. Os 
participantes relataram já terem repertórios de organização financeira, 
porém as novas indicações se mostraram proveitosas.

O sexto encontro foi realizado com a presença de uma advoga-
da previdenciária, onde ela explicou sobre os direitos previdenciários, 
como calcular a aposentadoria e como dar entrada na aposentadoria. 
Ao final do encontro foi realizada a dinâmica da linha separada de sim 
e não, onde foram realizadas perguntas se os participantes já tinham 
conhecimento dos assuntos ou não. 

Neste encontro foi possível perceber a empolgação dos parti-
cipantes com a oportunidade de esclarecer dúvidas, foi possível notar 
como informações básicas sobre o processo jurídico da aposentadoria 
não é bem disseminado para a população, mesmo próximos à apo-
sentadoria os participantes não tinham a certeza do tempo necessário 
para adentrar a aposentadoria.

No sétimo encontro foi abordado o ócio criativo, que em termos 
subjetivos, a palavra ócio é sinônimo de ocupação desejada e valori-
zada e, claro, fruto de uma escolha livre. Vale a pena prestar atenção 
ao significado atribuído a quem experimenta o ócio. Tratando-se de 
um fator que integra o jeito de ser de cada pessoa, sendo expressão 
de sua identidade, onde a vivência do ócio não é dependente da ati-
vidade em si, nem do tempo, nível econômico ou formação de quem 
a vivencia, mas está relacionado com o sentido atribuído por quem o 
vive, conectando-se com a sua subjetividade (AQUINO; DE OLIVEIRA 
MARTINS, 2007, p. 492). 

Para este encontro foram utilizados métodos artísticos, primei-
ramente massa de modelar para representar sua aposentadoria e pos-
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teriormente foi criado uma poesia haikai (um poema curto de origem 
japonesa) para aprofundar o sentimento sobre a aposentadoria e o 
ganho de tempo que antes era ocupado pelo trabalho.

Neste encontro o grupo notou a diferença do sentimento e pen-
samento sobre a aposentadoria, a partir das atividades os participan-
tes demonstraram uma visão realista da aposentadoria, diferente da 
visão romantizada que demonstraram nos encontros iniciais, também 
foi possível notar a vinculação dos participantes com os estagiários, 
visto que se mostraram dispostos a abrir suas emoções através de 
artes jamais feitas antes como a poesia.

Para o oitavo encontro foi escolhido o tema ansiedade, visto 
que era uma pauta frequente no grupo. Isso porque segundo Barbosa 
e Traesel (2013), esse momento de planejamento para o futuro, pode 
muito facilmente trazer consigo o medo desse desconhecido e dessas 
novas mudanças que esse período pode acarretar em toda a vida. Ade-
mais, Gvozd, Sakai,e Haddad (2015) atentam as ameaças ao equilíbrio 
psíquico e a perda de identidade que também são fatores comuns nes-
se momento de aposentação, tanto em âmbito pessoal quanto social.

Logo, para socializar aos participantes o sentimento de ansie-
dade, foi utilizado a técnica da nuvem de palavras criada por eles, 
posteriormente foram utilizadas perguntas para aprofundar o debate 
sobre a temática.

A ansiedade se mostrou presente em quase todos os encon-
tros. A realização da nuvem de palavras foi um excelente norteador 
para a roda de conversa, que girou sobre diversos assuntos, inclusive 
sobre a vida amorosa dos participantes e também o luto. 

No nono encontro o enfoque foi Inteligência Emocional, a fim 
de promover uma autonomia para os participantes se tornarem sua 
própria rede de apoio ao identificar suas emoções. De acordo com Da 
Cruz Cortizo (2018, p. 4), o conceito de Inteligência Emocional é ba-
seado em cinco habilidades básicas e interdependentes, sendo elas: 
autoconsciência, automotivação, autocontrole, empatia e sociabilida-
de. Os três primeiros referem-se ao exame das auto-reações e como 
os indivíduos lidam com seus próprios sentimentos, enquanto os dois 
últimos analisam os sentimentos e interações sociais. 

Nessa perspectiva, foram utilizadas cartas onde havia a expli-
cação de cada emoção e sentimento pela visão de uma criança, e pos-
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teriormente foi pedido para os participantes escreverem uma situação 
de uma emoção que não soube lidar. Esses papéis foram sorteados e 
cada um interpretou a situação vivenciada por outro participante.

Emoção é a palavra para descrever esse encontro, os partici-
pantes se abriram para falar sobre suas dores, medos e incertezas. As 
cartas dos sentimentos foram um excelente exercício para os partici-
pantes se reconhecerem nas emoções que sentem e também para se 
colocarem no lugar do outro.

O décimo encontro foi o encerramento, para esse momento se 
fez importante abordar o tema do luto simbólico, visto que como a rup-
tura da relação com o trabalho formal traz em primeiro lugar um forte 
sentimento de luto. Essa ruptura conta com uma mudança enorme e 
uma substituição das atividades funcionais pelas atividades cotidia-
nas. O tempo livre é tanto libertador quanto doloroso, e é um momento 
que vale a pena pensar e ajustar. A perda do status produtivo após 
a aposentadoria vai resultar em uma desvalorização do aposentado, 
podendo causar problemas relacionados à autoestima, sendo que em 
alguns casos, a autoestima é caracterizada pela espera pela morte 
(CAMPOS, 2017, p. 2). 

Deste modo, foram utilizadas cartas com perguntas dentro des-
se tema e a leitura de uma história que abordava os ciclos da vida e o 
término deles, posteriormente fez-se o encerramento do grupo com as 
perguntas “que bom”, “que pena”, “que tal” sobre os todos os encon-
tros e foi finalizado com uma confraternização.

Os participantes ficaram muito emocionados e tomados pela 
história da folha na árvore, fazendo associações com as transições da 
vida e como se encaixavam dentro desse momento de “transição”. Foi 
um encontro cheio de emoções e atravessamentos, com depoimentos 
lindos de como o grupo foi importante para eles e o quanto foram gra-
tos por todos os 10 encontros. O grupo e os participantes foram muito 
tocados ao longo dos meses, criando vínculos e afeto. 

Por fim, podemos descrever que saímos desta experiência 
gratos, esta palavra resume o sentimento do grupo de estágio. Para 
muito além de uma disciplina finalizada e de um dever cumprido, a di-
ferença na vida de alguém. Os objetivos técnicos cumpridos de forma 
exemplar não são capazes de superar o retorno expresso nos olhos 
marejados dos participantes. Os objetivos foram para além de um es-
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tágio protocolar. Foi humano, acolhedor, emocionante e libertador. Os 
participantes perceberam como um acolhimento e assim deixaram-se 
acomodar no colo de cada um de nós. A entrega, os segredos de uma 
vida trocados pela confiança estabelecida entre todos falam por si só. 
Ficou um desejo verdadeiro de quero mais e isto foi nosso objetivo 
alcançado. 

Foi um momento de compartilhamento e trocas, principalmente 
nas atividades práticas, onde pudemos ter contato com as pessoas, 
repassando as informações e percebendo que realmente foram úteis e 
agregaram, e que tanto elas, como todos nós nos sentimos satisfeitos 
com os resultados das intervenções e do estágio. 

Considerações Finais

Estar inserido em programa que visa acrescentar informações, 
conhecimento e troca de experiência é, de alguma forma, minimizar as 
possibilidades de frustração e decepções. Após décadas de trabalho, 
de muito esforço e muita dedicação, tudo que se almeja é paz, tranqui-
lidade, afeto e liberdade. 

Estas são conquistas e toda conquista envolve uma preparação 
e um árduo trabalho. Preparados somos mais fortes e ficamos mais en-
corajados. Preparados, criamos mais autoridade e não ficamos à mercê 
das decisões alheias. Preparando-nos fisicamente estaremos aptos a 
atravessar com saúde, liberdade e com força para remar. Preparando-
-nos financeiramente não sofreremos e não criamos dependência. Pre-
parando-nos psicologicamente, teremos mais resiliência e inteligência 
emocional para enfrentar as adversidades. Possa essa ser esta uma 
bela definição de preparo, uma forma de velejar sem temer e de ainda 
amar sem se preocupar com nada além de simplesmente viver.

O grupo de Prepara(AÇÃO) para aposentadoria através do aco-
lhimento e atenção humanizada, apresentou as possibilidades de con-
seguir uma forma preventiva de diminuir os impactos da aposentado-
ria, através de estímulos para o auto suporte, a inteligência emocional, 
e trazendo uma visão realista da aposentadoria. Destacou-se também 
as atitudes necessárias de tomar no presente para ter uma aposenta-
doria saudável, confortável e que traga bem-estar, dentro dos limites 
e potencialidades de cada um. Os participantes saíram do grupo com 
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confiança e certos de que poderão ter uma transição tranquila para a 
aposentadoria.

Cabe aqui destacar, também, a escolha apropriada de ativi-
dades desenvolvidas neste Programa: as técnicas psicológicas para 
reflexão sobre o passado, o presente e o futuro, as palestras informati-
vas e as discussões grupais. Todas se constituíram em estratégias de 
intervenção e contribuíram para o processo de planejamento da apo-
sentadoria. Ainda, é preciso considerar como fundamental a interdis-
ciplinaridade adotada, principalmente nas palestras, pois um profissio-
nal isolado (no caso específico profissional da Psicologia) dificilmente 
conseguiria atender a todas as demandas trazidas pelos participantes.

Em meio a inúmeras indagações do aposentar-se, uma certeza 
se impõe: a aposentadoria transforma completamente a vida da pes-
soa, altera rotinas e hábitos, expectativas e relacionamentos. 

Em decorrência disso, entende-se como fundamental uma boa 
preparação do sujeito para a compreensão e enfrentamento dessas 
mudanças, bem como a reflexão sobre o planejamento pessoal para 
o futuro. Em relação à formação profissional e à atuação enquanto 
psicólogos, foi possível perceber a necessidade de aprimoramento, 
tendo em vista a escassez de literatura e estudos nesta área. Para os 
coordenadores, a nível pessoal, o trabalho constitui-se em um grande 
desafio e aprendizado, devido à necessidade de construção e estru-
turação do Programa, processo no qual esta ideia foi transformada 
em realidade. Hoje, muito mais do que uma iniciativa que deu certo, 
é preciso considerar o Grupo de Prepara(AÇÃO) para aposentadoria 
como resultado de trabalho conjunto e do comprometimento de cada 
um dos envolvidos.
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RESUMO 
Este trabalho tem por objetivo analisar as práticas pedagógicas, na 
perspectiva da educação inclusiva, desenvolvidas por uma professo-
ra de Atendimento Educacional Especializado que atua na Sala de 
Recursos Multifuncionais de uma escola pública estadual no municí-
pio de Parelhas- RN, destacando suas contribuições na inclusão e no 
processo de aprendizagem de uma aluna diagnosticada com Síndro-
me de Down e Deficiência Intelectual que estuda o segundo ano do 

CAPÍTULO 18

RELATO DAS EXPERIÊNCIAS DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE   
UMA PROFESSORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NO PROCESSO 

DE APRENDIZAGEM DO ALUNO COM SÍNDROME DE DOWN
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ensino regular. Para tanto, optou-se pela realização de um estudo de 
caso que teve início com um levantamento bibliográfico com relação 
à temática, observações in loco, análise dos documentos existentes 
na escola e que norteiam a prática pedagógica docente, entrevistas 
semiestruturadas com a professora de Educação Especial, com a mãe 
da criança, com os gestores e coordenadora pedagógica da referida 
escola. Após a análise das informações colhidas foi possível perceber 
a importância do trabalho colaborativo entre o professor do AEE e o 
professor da sala regular com o propósito de planejar e organizar si-
tuações de aprendizagens adequadas às condições e competências 
da referida aluna, oferecendo oportunidade de desenvolvimento das 
competências e auxiliando-a na superação das limitações que dificul-
tam ou impedem sua aprendizagem.
Palavras-chave: síndrome de down; atendimento educacional espe-
cializado; aprendizagem.

INTRODUÇÃO

Em pleno século XXI uma grande parte da população conti-
nua desconhecendo questões relevantes com relação a Síndrome de 
Down (SD). Ainda existem alguns mitos em relação às pessoas com 
esse diagnóstico. Segundo Lima (2016), muitas pessoas ainda acredi-
tam que a SD é uma doença, assim elas não aprendem, não podem 
ter autonomia e não podem exercer um trabalho. 

A chegada de alunos diagnosticados com SD nas escolas pú-
blicas de ensino regular tem sido um grande desafio para os profes-
sores de sala regular e para os especialistas que trabalham na Sala 
de Recursos Multifuncionais (SRM) no Atendimento Educacional Es-
pecializado (AEE). Isso deve-se ao fato da maioria das escolas, como 
um todo, apresentarem um despreparo para lidar com os alunos com 
Necessidades Educacionais Especiais (NEE), inclusive os alunos com 
diagnóstico de SD.

A inclusão não propõe somente a presença do aluno com defi-
ciência na escola, vai além, representa a participação ativa desse alu-
no na escola, com vistas a ampliar seus conhecimentos, desenvolver 
suas habilidades e promover avanços significativos em seu desenvol-
vimento de forma integral. A inclusão assume que a convivência e a 
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aprendizagem em grupo é a melhor forma de beneficiar a todos, não 
somente as crianças rotuladas como diferentes.

No dia a dia do contexto educacional é notável a preocupação 
do professor quanto às dúvidas que aparecem com relação ao desem-
penho, ritmo e aprendizagem desses alunos. Torna- se necessário co-
nhecer primeiramente como eles se desenvolvem, suas capacidades e 
possibilidades para planejamento das intervenções pedagógicas que 
possibilitem o avanço e o desenvolvimento integral deles. Esse traba-
lho só é possível se existir a parceria e o apoio dos vários segmentos 
da escola, especialmente o trabalho colaborativo entre o professor da 
sala comum e o professor do AEE.

Nessa perspectiva, o relato tem como objetivo analisar as prá-
ticas pedagógicas, na perspectiva da educação inclusiva, desenvol-
vidas pelo professor de AEE que atua na SRM da Escola Estadual 
Maria Terceira no município de Parelhas/RN e sua importância para 
o processo de aprendizagem de uma aluna com síndrome de Down e 
Deficiência Intelectual que estuda o segundo ano do Fundamental I.

De acordo com o trabalho realizado, foi possível concluir que o 
diferencial das atividades realizadas na SRM, apesar de não ser um 
atendimento diário, contribui para que os alunos com necessidades 
educacionais especiais possam adquirir conhecimentos indispensáveis 
que ajudam a eliminar algumas barreiras que dificultam ou impedem 
seu aprendizado e, para fazer a inclusão de verdade no espaço escolar 
e garantir a aprendizagem de todos os alunos, é preciso fortalecer a 
formação dos professores e criar uma boa rede de apoio entre alunos, 
docentes, gestores escolares, famílias e profissionais de saúde.

O trabalho poderá contribuir para ampliar os conhecimentos 
dos educadores em relação às crianças com SD e aprofundar os 
debates e reflexões referentes às práticas pedagógicas do professor 
de educação especial na perspectiva da educação inclusiva.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Se fizermos um breve histórico sobre a trajetória da inclusão 
das pessoas com NEE, é possível perceber que podemos dividir esse 
percurso em quatro fases distintas, quais sejam, exclusão, segrega-
ção, integração e inclusão. Ao final do século XX, especialmente na 
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década de 1970, surge a fase de integração das pessoas com defi-
ciência. A partir desse momento, elas poderiam frequentar a escola 
regular de ensino e desenvolver suas potencialidades.

Na fase de integração surgem algumas formas de atendimento que 
o aluno com deficiência poderia usufruir ao longo de sua trajetória escolar 
como: a escola especial, ensino hospitalar ou domiciliar, classe especial, 
sala de recursos e ensino itinerante. Todavia, a escola regular não mo-
dificou sua postura teórico-metodológica, os alunos com deficiência pre-
cisavam se adaptar à nova realidade e às exigências da escola, quando 
deveria ser a escola a se reorganizar para proporcionar aos alunos o de-
senvolvimento de suas habilidades e um ensino de qualidade para todos.

A integração de modo geral, ficou sendo reduzida a colocar o 
aluno com deficiência dentro da escola regular. No entanto, esse aluno 
era excluído da maioria das atividades realizadas, seu acompanha-
mento era feito de forma individualizada. A integração baseava-se na 
normalização da vida desse aluno que deveria se esforçar ao máximo 
para se adaptar e não causar nenhum transtorno no contexto esco-
lar. Sua permanência na sala regular dependia de sua capacidade de 
adaptação, caso contrário seria encaminhado para uma sala especial.

A fase da inclusão surge em âmbito internacional nos anos 
1990, após uma série de conferências mundiais, das quais resultaram 
recomendações com o objetivo de promover a inclusão no contexto 
educacional do mundo globalizado. Nesse movimento protagonizado 
pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura (UNESCO), destacou- se a Conferência Mundial de Educa-
ção para Todos que aconteceu em Jomtien, na Tailândia e teve como 
objetivo estabelecer princípios, diretrizes e normas que direcionaram 
as reformas educacionais em vários países. (UNESCO, 1990). Já a 
convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, de 2006, as-
segurou a acessibilidade aos deficientes aos meios físico, social, eco-
nômico e cultural, de forma a reduzir tais dificuldades. (ONU, 2006).

Em âmbito nacional, dentre as bases legais que procuram ga-
rantir a igualdade de oportunidades para todos, dentre as quais, a edu-
cação inclusiva, destacam-se a Constituição Federal de 1988, a Lei 
de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9.394/96 e muitos outros documentos 
assinados pelo Brasil como a Declaração de Salamanca (1994) e o 
Plano Nacional de Educação Especial (PNEE) publicada em 1994.
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A mais recente PNEE na Perspectiva da Educação Inclusiva 
visa solidificar a política de inclusão e garantir o acesso, a participação 
e a aprendizagem do aluno com deficiências, transtornos globais de 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Dessa forma, des-
tacamos a proposta do AEE como resultado dessa política.

O Decreto nº 6.571 (2008) implementa a PNEE na perspecti-
va da educação inclusiva e força a União a prestar apoio técnico e 
financeiro aos sistemas públicos de ensino dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios para o AEE. Também reitera a compreensão 
de Educação Especial como serviço complementar e suplementar à 
formação dos alunos no ensino regular. Esse atendimento não pode 
substituir a escolarização, ao contrário, ele deve complementar o ensi-
no recebido na sala de aula regular.

O AEE é definido na Política Nacional de Educação Especial 
da seguinte forma:

O atendimento educacional especializado tem como fun-
ção identificar, elaborar e organizar recursos pedagógi-
cos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para 
a plena participação dos alunos, considerando suas ne-
cessidades específicas. As atividades desenvolvidas no 
atendimento educacional especializado diferenciam-se 
daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo 
substitutivas à escolarização. Esse atendimento comple-
menta e/ou suplementa a formação dos alunos com vis-
tas à autonomia e independência na escola e fora dela 
(BRASIL, 2008, p.16).

Nesse ambiente devem ser oferecidas condições de pleno de-
senvolvimento para que todos os alunos com NEE consigam ter aces-
so ao currículo da sala de aula regular em que estão matriculados. 
Para tanto, esse atendimento deve estar fundamentado nas habilida-
des e competências do aluno, considerando sua condição específica 
para realizar determinadas tarefas.

Cada aluno tem seu próprio ritmo de aprendizagem que precisa 
ser respeitado. Assim, deve existir um Plano Educacional Individualiza-
do (PEI), que é um instrumento de planejamento e acompanhamento 
do processo de aprendizagem e desenvolvimento de estudantes com 
deficiências, transtornos do espectro autista (TEA) e altas habilidades/
superdotação, cuja referência é a trajetória individual de cada um. As-
sim, é essencial que os professores conheçam os alunos e percebam 
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como cada um aprende, valorizando suas singularidades, sem exigir 
um rendimento além de suas possibilidades.

Ao longo das décadas, as pesquisas desmitificaram a ideia de 
que haja uma maneira ou fórmula para ensinar aos estudantes que 
apresentam alguma deficiência. Mesmo que duas pessoas apresen-
tem o mesmo diagnóstico, elas podem reagir de modos diferentes a 
uma mesma intervenção.

Não existem “receitas” prontas para o trabalho com alu-
nos tanto com deficiência intelectual, ou com outra defi-
ciência, quanto com os sem deficiência. Devemos ter em 
mente que cada aluno é um e que suas potencialidades, 
necessidades e conhecimentos ou experiências prévias 
devem ser levados em conta, sempre. (HONORA e FRI-
ZANCO, 2008, p. 107).

Há alguns anos, o direito à educação era negado às pessoas 
com SD e suas habilidades intelectuais foram subestimadas. Após 
vencerem muitos obstáculos, elas conseguiram adentrar nas escolas 
e serem incluídas nas salas regulares de ensino. Estudos recentes 
comprovam que muitos apresentam apenas deficiência mental leve e 
que pode acontecer um avanço progressivo, ainda que lento, na sua 
idade mental, geralmente diferente de sua idade cronológica.

De acordo com Pimentel (2021), é importante destacar que 
essa síndrome é uma anomalia genética e não uma doença, logo não 
existe cura, tratamento. Sendo necessário investir na melhoria do qua-
dro geral, através da estimulação precoce que possibilita uma maior 
capacitação do indivíduo. Portanto, deve-se levar em conta que as pes-
soas que possuem SD não devem ser tratadas como doentes, pois de-
notam potencial para terem uma vida saudável e plena inclusão social.

Segundo Mustacchi e Saloma (2009), as características de 
uma criança com SD foram descritas pela primeira vez em 1866, pelo 
médico pediatra britânico John Langdon Down, cujo nome foi, pos-
teriormente, dado à Síndrome. Ele tratava pacientes com deficiência 
intelectual, os chamados na época de “idiotas”. Após ter feito uma via-
gem para a Ásia e passado pela Mongólia, ele observou a semelhança 
entre as características físicas de alguns de seus pacientes e a popu-
lação da Mongólia. Assim, passou a chamar seus pacientes de “idiotas 
mongólicos ou idiotas mongoloides.

A aparência facial dos pacientes com deficiência mental lembra-
va o povo mongol, visto que apresentavam o formato oriental das pál-
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pebras, tinham orelhas pequenas, cabeça pequena e achatada, nariz 
pequeno, língua grande e geralmente mantida fora da boca, cabelos ra-
los, baixa estatura, tendência a obesidade e quase sempre eram dóceis 
e sociáveis. A denominação dada aos “idiotas mongoloides” deixava 
subentendida a ideia de inferioridade das raças mongólicas. Posterior-
mente, esse termo “mongolismo” foi visto como conotação pejorativa, 
portanto precisa ser evitado. Referir-se à pessoa com deficiência de for-
ma adequada é muito importante para enfrentar preconceitos, estereóti-
pos e promover a igualdade e a inclusão de indivíduos com deficiência.

Segundo as Diretrizes de Atenção à Pessoa com Síndrome de 
Down (2013), a SD ou trissomia do 21 “é uma condição humana geneti-
camente determinada, é a alteração cromossômica (cromossomopatia) 
mais comum em humanos e a principal causa de deficiência intelectual 
na população” (BRASIL 2013, p. 9). Assim, a presença do cromossomo 
21 extra na constituição genética da pessoa faz com que ela tenha ca-
racterísticas físicas específicas e atraso no desenvolvimento.

Sabe-se que não se pode responsabilizar o pai ou a mãe pelo nas-
cimento de uma criança com SD e que problemas emocionais ocorridos 
durante a gravidez como fortes emoções, quedas, uso de medicamentos 
e drogas também não são considerados fatores decisivos nessa questão. 
A SD é bastante visível, podendo ser percebida logo que a criança nasce, 
por apresentar características físicas semelhantes (fenótipo).

As crianças com Síndrome de Down recebem material genético 
dos pais, podendo herdar algumas de suas características, como a 
estrutura corporal, a cor dos cabelos e olhos, padrões de crescimento, 
apesar de ser mais lento, e recebem material genético adicional no 
cromossomo 21 extra, e esse “exerce uma influência na formação do 
corpo em todas as crianças de forma semelhante” (PUESCHEL, 2003, 
p. 77). Assim, todas as pessoas, inclusive as pessoas com SD, têm 
características únicas, tanto genéticas, herdadas de seus familiares, 
quanto culturais, sociais e educacionais.

Geralmente, a chegada de um bebê com SD deixa os pais com 
muitas inquietações, dúvidas e incertezas, tanto no que tange à saúde 
da criança como sobre o seu potencial de desenvolvimento, autono-
mia e qualidade de vida. Portanto, essa família vai precisar de orien-
tações, apoio e informações quanto à saúde física, mental e afetiva 
da criança. Além disso, existem as patologias que estão associadas à 
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SD e que precisam ser levadas em consideração. A parceria escola e 
família será de suma importância no desenvolvimento dessa criança 
que deve ser estimulada desde os primeiros dias de vida.

Acredita-se que, embora as pessoas com SD já nasçam com 
um certo potencial de inteligência, o que vai fazer a diferença em seu 
desenvolvimento é a forma como forem atendidos e estimulados des-
de os primeiros minutos de vida e no decorrer de sua infância. Um 
diagnóstico tardio pode prejudicar para sempre a saúde do bebê. Os 
fatores ambientais são de suma importância no desenvolvimento das 
potencialidades do indivíduo.

A Deficiência Intelectual (DI) é observada em crianças com SD. 
A trissomia 21 é a principal causa genética deste tipo de deficiência, 
podendo a DI ser leve ou moderada. A deficiência intelectual não é 
considerada uma doença ou um transtorno psiquiátrico e sim um ou 
mais fatores que causam prejuízo das funções cognitivas que acom-
panham o desenvolvimento diferente do cérebro.

Segundo Vasconcelos (2004), a DI é uma das deficiências mais 
encontradas em crianças e adolescentes, inclusive as com SD, che-
gando a atingir 1% da população jovem. Uma das características que 
o autor apresenta na DI é a diminuição no desenvolvimento cognitivo, 
ou seja, no Quociente de Inteligência (QI), um fator que mede a inte-
ligência das pessoas com base nos resultados de testes específicos. 
Na pessoa com DI, o QI normalmente fica abaixo do esperado para 
sua idade cronológica.

De acordo com os autores Honora e Frizanco (2008), as pes-
soas com DI podem apresentar diferenças em suas capacidades e ne-
cessidades. Os autores destacam 04 áreas nas quais essas diferenças 
podem ser observadas. Na área motora, algumas crianças com DI leve 
podem apresentar alterações na motricidade fina e nos casos de DI 
severa podem apresentar dificuldades de coordenação e manipulação 
de objetos, podendo andar mais tardiamente que as demais crianças 
consideradas “normais”. Na área cognitiva, algumas crianças com DI 
podem apresentar dificuldades na abstração de conceitos, na atenção, 
na memorização, na generalização e na resolução de problemas, ob-
servando-se apenas que a aprendizagem ocorre num ritmo mais lento.

Na área da comunicação, podemos observar uma dificuldade 
acentuada na comunicação e na socialização da criança com DI e na 
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área socioeducacional é possível perceber uma discrepância entre a 
idade mental e a idade cronológica. No entanto, nada impede que a 
criança com SD e DI possa se desenvolver e aprender. Apesar de 
suas limitações, ela possui capacidade para vencer os próprios limites 
e participar de forma ativa no processo de ensino-aprendizagem, mes-
mo que isso aconteça num ritmo mais lento.

A criança com SD, assim como as outras crianças sem a síndro-
me, possui gostos próprios, tem personalidade, interações afetivas e sen-
timentais que precisam ser estabelecidas. Essa singularidade de ser faz 
com que pensemos uma nova forma de estar no mundo. Toda criança é 
um sujeito em construção e por isso respeitá-la faz toda diferença para 
sua evolução. Nesse contexto, as questões pedagógicas, curriculares, de 
acessibilidades entre outras devem ser adequadas para atendê-la, mas 
não é restrito a somente essas atividades, visto que o princípio da educa-
ção para a criança com SD não se limita à apreensão de conteúdo, mas 
denota interesse a práticas que promovam a sua autonomia e indepen-
dência social. Assim, pensar a aprendizagem da criança com SD é pensar 
em um caminho repleto de obstáculos que são superados a cada tentativa 
e insistência. As suas limitações não impedem de seguir adiante, pelo con-
trário, servem de estímulo para não parar, mas prosseguir sempre.

As adaptações curriculares trazem a possibilidade de participa-
ção da criança com SD, possibilitando que ela possa alcançar objeti-
vos do currículo comum. Assim, a ênfase está nas atividades de apren-
dizagem planejadas pelos professores, tanto da sala comum como do 
AEE. A intervenção pedagógica do professor na educação inclusiva 
é imprescindível. Ele é o responsável por direcionar o processo de 
aprendizagem, desenvolvendo caminhos para que a criança adquira 
o conhecimento e avance tanto intelectualmente quanto socialmente.

As adaptações significativas que podem ser feitas no currículo de-
vem ter como base as dificuldades dos alunos. Os conteúdos precisam 
ser trabalhados de forma flexível e as estratégias e metodologias devem 
ser adequadas ao ritmo de desenvolvimento dos aprendizes, favorecen-
do, assim, a construção do conhecimento de forma sistematizada.

É necessária a utilização de práticas pedagógicas que bus-
quem o sucesso na aprendizagem, entre elas o modelo de ensino 
colaborativo, quando o professor da sala comum trabalha em colabo-
ração com o docente de educação especial com o propósito de orga-
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nizar situações de aprendizagens adequadas às diferentes condições 
e competências, oferecendo oportunidade de desenvolvimento pleno 
para todos os alunos e auxiliando-os na superação das limitações que 
dificultam ou impedem seu relacionamento com a turma.

As práticas pedagógicas inovadoras, na perspectiva da educa-
ção inclusiva, envolvem também o uso das Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TICs) como ferramenta de ensino facilitadora, a qual 
busca motivar os alunos para as novas descobertas. Por meio das 
tecnologias é possível a exploração de diversos recursos de pesquisa 
e interação, auxiliando os alunos no processo de ensino-aprendiza-
gem e autonomia. Segundo Moran et al. (2012, p. 13) “assim, o uso 
da TIC na escola auxilia na promoção social da cultura, das normas 
e tradições do grupo, ao mesmo tempo, é desenvolvido um processo 
pessoal que envolve estilo, aptidão, motivação”.

O aspecto lúdico também facilita o processo de aprendizagem 
de todos os alunos, visto que é através dos jogos, brinquedos e brin-
cadeiras que os educandos interagem, desenvolvem valores éticos 
como o respeito às diferenças, o espírito de equipe, a criatividade e a 
imaginação. A relação de parceria entre a família e a escola potencia-
liza o processo de ensino- aprendizagem dos educandos. É na família 
que a criança aprende os primeiros ensinamentos, cria laços afetivos 
e interage com os outros. No contexto escolar, seus conhecimentos 
são ampliados, sistematizados e suas habilidades e capacidades são 
desenvolvidas conforme seu desempenho global. Portanto, família e 
escola devem caminhar juntas para atingir o objetivo comum que é o 
bem-estar e a aprendizagem da criança com necessidades educacio-
nais especiais incluída na rede regular de ensino.

3 METODOLOGIA

O referido estudo configura-se como uma pesquisa qualitativa, ex-
ploratória e a metodologia que melhor se adequa aos objetivos propostos 
é o estudo de caso. Segundo Yin (2001), o pesquisador deve agregar 
dados relevantes para se obter uma visão mais ampla do objeto, afastar 
dúvidas e possibilitar a apresentação de olhares diferentes ao problema 
pesquisado. Enquanto método de investigação qualitativa e descritiva, o 
estudo de caso permite ampliar os conhecimentos sobre uma realidade 
complexa e subjetiva e acrescentar novos aspectos à problemática. 
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Quanto aos instrumentos de pesquisa, foi realizado um levan-
tamento bibliográfico com relação à temática, a partir de referências 
teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos 
como livros, artigos científicos e dissertações vinculadas ao CAPES e 
entrevistas semiestruturadas com a professora de Educação Especial, 
gestores e coordenadora pedagógica da EEMT e observações in loco.

Por fim, foi realizada a análise dos dados coletados durante a pes-
quisa e dos documentos que norteiam a prática dos docentes envolvidos 
na pesquisa, bem como a socialização dos resultados com a referida es-
cola, cumprindo assim a função socioeducativa da pesquisa, que é retor-
nar para os participantes o resultado do trabalho de investigação realizado.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A experiência foi realizada em uma escola da rede estadual de 
ensino no município de Parelhas-RN, que atende alunos do Ensino 
Fundamental I (1º ao 5ºano) no turno matutino e do Ensino Funda-
mental II (6º ao 9º) no turno vespertino. A escola fica localizada em 
um bairro de periferia e sua clientela é predominantemente oriunda 
do próprio bairro e de bairros adjacentes. A aluna diagnosticada com 
Síndrome de Down e Deficiência Intelectual tem 07 anos e estuda o 
segundo ano na sala regular, em dias alternados, visto que no ensino 
híbrido a turma foi dividida em dois grupos (aulas presenciais e aulas 
remotas) cada grupo com 50% dos alunos, por motivo das medidas de 
segurança adotadas pela escola por causa da pandemia do Covid 19. 
O atendimento na sala de AEE também acontece em dias alternados. 

Segundo a mãe relatou na anamnese realizada pela professora 
de Educação Especial, a aluna apresentou, ao nascer, dificuldade em 
realizar sucção e após o primeiro ano e meio de vida começou a con-
trolar a cabeça, engatinhar e aos 3 anos deu os primeiros passos. Apre-
sentou uma comunicação prejudicada e aos 4 anos sua fala não passa-
va de balbucios. Percebe-se em suas colocações que a mãe estimulou 
muito para que ela conseguisse se desenvolver e seu grande desejo é 
ver sua filha alfabetizada. A anamnese possibilitou um maior conheci-
mento sobre a aluna, suas dificuldades, interesses e necessidades. 

A professora do AEE elaborou um Plano de Atendimento Edu-
cacional Individualizado para a aluna reconhecendo suas limitações e 



279

levando em consideração as observações feitas durante o período de 
diagnóstico inicial que durou cerca de uma semana e as informações 
coletadas com a mãe e com a professora da sala de aula regular que 
disponibilizou seus registros e anotações sobre a aluna.

FOTOGRAFIA 1- Explorando as partes do corpo e montando as partes 
do corpo.

CRÉDITO DA IMAGEM:: Autora (2021)

Durante as observações feitas pela professora do AEE foi pos-
sível perceber alguns comportamentos de estereotipias na aluna, hi-
persensibilidade ao toque e ao barulho. Ela também demonstra ter 
medo de ambientes com crianças correndo, como no caso do recreio, 
medo de animais e alguns brinquedos. Demonstra interesse por músi-
ca, dança e brincadeiras diversas.

FOTOGRAFIA 2 - Explorando as cores e  Atividade de Pareamento 
e reforço positivo.

CRÉDITO DA IMAGEM:: Autora (2021) 
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Diante da coleta de dados, a professora do AEE concluiu que o 
ponto de partida seria trabalhar estratégias para aquisição da autonomia 
e desenvolvimento de práticas educativas importantes e necessárias 
para a vida independente da aluna, como por exemplo ensiná-la a pedir 
para ir ao banheiro, dar descarga, se limpar, lavar as mãos, vestir-se e 
pegar seu lanche na cantina. Para tanto, trabalhou-se o reconhecimento 
das partes do corpo e os hábitos de higiene corporal através de músicas 
relacionadas e atividades práticas. O apoio dos funcionários da escola 
foi de suma importância para que essas atitudes fossem desenvolvidas.

FOTOGRAFIA 5- Pintura, coordenação motora e atenção.

CRÉDITO DA IMAGEM:: Autora (2021)

No planejamento e organização das atividades a serem realiza-
das na SRM, as habilidades de atenção, concentração, coordenação 
motora fina e ampla, lateralidade e espacialidade foram contempladas 
como prioridade, visto que a aluna apresenta limitações nessas áreas. 
Para tanto, foram utilizados a Tecnologia Assistiva de baixa complexi-
dade, como a utilização de lápis e tesoura adaptados, vídeos do You-
tube, manuseio de materiais industrializados (letras de plástico, blo-
cos, jogos, livros infantis) e sucatas (tampas diversas, palitos, caixas, 
boneco, cabo de vassoura e materiais confeccionados pela professora 
(jogos, Pasta de Comunicação Alternativa, alfabeto móvel, recortes de 
figuras e atividades impressas). A professora usa sempre o reforço po-
sitivo de tocar as mãos após cada atividade concluída com êxito.
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FOTOGRAFIA 7- Equilíbrio, coordenação motora ampla e atividade 
de recorte.

CRÉDITO DA IMAGEM:: Autora (2021)

Percebendo que a aluna gosta muito de cantar, inclusive canta 
durante a aula algumas músicas que, segundo a mãe, costuma ouvir 
em casa, foi planejado junto com a Coordenadora Pedagógica da es-
cola e a professora da sala regular o Projeto: “Cantando e encantando 
com as cantigas de roda.” Com o intuito de desenvolver a linguagem 
oral dos alunos, a capacidade de ouvir, se expressar e ampliar seu 
vocabulário e repertório musical. Além de fazer um resgate das brin-
cadeiras e cantigas de roda da cultura popular. A aluna mostrou-se 
bastante interessada e se envolveu nas atividades propostas. Dentre 
as cantigas de roda, as que mais prenderam sua atenção foram: “O 
sapo não lava o pé” e “O cravo brigou com a rosa”.

FOTOGRAFIA 9- Música: O sapo não lava o pé e letra inicial do nome.

CRÉDITO DA IMAGEM:: Autora (2021)
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FOTOGRAFIA 11- Cantigas de roda no pátio e socialização do trabalho

CRÉDITO DA IMAGEM:: Autora (2021) 

Ao observar que a aluna conseguiu realizar a tarefa proposta 
com sucesso, a professora sempre propõe um novo desafio, ou seja, 
apresenta situações mais complexas e necessárias para o seu aprendi-
zado. Percebe-se que cada aprendizado demanda um certo tempo e o 
trabalho colaborativo é primordial nesse processo, pois permite intera-
ção entre o professor especialista e o professor do ensino regular, as-
segurando que os objetivos sejam condizentes e o grau de maturidade 
do aluno seja respeitado dentro da sua deficiência.

FOTOGRAFIA 13- Coordenação motora e atenção e movimento de pinça.

CRÉDITO DA IMAGEM:: Autora (2021) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do trabalho realizado foi possível perceber que não exis-
te uma fórmula correta para atuação ou um único método eficiente 
capaz de fazer com que o aluno avance de forma integral. No entanto, 
cabe à equipe escolar conhecer os seus alunos, pesquisar e refle-
tir acerca das necessidades do seu público para que assim consiga 
decidir quais os melhores caminhos e possibilidades para que todos 
obtenham êxito em seu processo de ensino e aprendizagem.

Com relação à linguagem, a aluna diagnosticada com SD e DI 
tem demonstrado avanços significativos, pois passou a se expressar 
através da fala para comunicar suas necessidades básicas como ir ao 
banheiro e tomar água, alimenta-se sem ajuda, demonstra uma certa 
autonomia na sala de aula e está adaptando-se a rotina escolar. Ape-
sar de seu repertório ser bem restrito e algumas palavras ainda serem 
incompreensíveis, ela tem progredido nesse sentido.

No aspecto cognitivo, ainda não reconhece o alfabeto, mas já 
identifica as letras do próprio nome e algumas cores. Sabe contar até 5 
objetos, não relacionando, ainda, o número com a quantidade. Faz parea-
mento de objetos e seleciona-os por cor, demonstra um desenvolvimento 
progressivo nas habilidades manuais e adquiriu controle para pintar, ras-
gar, folhear, recortar, colar, fazer modelagem e movimentos de pinça.

A SRM da escola onde a pesquisa foi desenvolvida está ten-
tando cumprir o seu papel no processo inclusivo, considerando que 
a natureza pedagógica a ela atribuída é a de complementar o aten-
dimento educacional realizado em classes regulares e esse trabalho 
pedagógico só tem sentido porque o professor da sala regular e o pro-
fessor de educação especial realizam um planejamento em conjunto, 
discutem, analisam e buscam alternativas que promovam o desenvol-
vimento dessa aluna. Além disso, a SRM não funciona como reforço 
escolar ou repetição de conteúdos programáticos da classe regular, ao 
contrário, busca desenvolver habilidades, potencialidades linguísticas, 
matemáticas e socioculturais que são pré- requisitos para o desen-
volvimento dos conteúdos programáticos da escola como a leitura e 
escrita, assim como os conceitos matemáticos.

Tendo em vista o desenvolvimento da aluna, percebemos a im-
portância da realização do trabalho colaborativo entre o professor do 
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AEE e os professores da classe comum para buscar possibilidades de 
ações metodológicas, como avaliação diagnóstica, sondagem, criação 
de materiais pedagógicos acessíveis e uso de tecnologias visando o 
fortalecimento das potencialidades de estudantes do público-alvo da 
educação especial com o intuito de que eles sejam protagonistas de 
suas ações.
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RESUMO
Neste artigo se apresenta a experiência de um caso clínico, atendido 
sob orientação psicanalítica, por uma acadêmica do 9º período da gra-
duação em Psicologia pela Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, 
a partir de sua inserção na Clínica Escola. Com o intuito de fortalecer 
a nossa comunidade científica, bem como contribuir para a formação 
de novos profissionais, e considerando a escassez de produções cien-
tíficas atuais a respeito da temática do luto não patológico vinculada 
à psicanálise, este trabalho se revela importante visto que propicia a 
troca de experiências. Espera-se que os resultados deste relato pos-
sam propiciar reflexões sobre a necessidade de explorar e abordar os 
aspectos do processo de luto, além de contribuir para a compreensão 
da teoria psicanalítica na prática.
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ABSTRACT
This article presents the experience of a clinical case, attended under 
psychoanalytic guidance, by an academic of the 9th period of gradua-
tion in Psychology at the University of Vale do Itajaí - UNIVALI, from 
its insertion in the School Clinic. In order to strengthen our scientific 
community, in addition to contributing to the training of new professio-
nals, and considering the scarcity of current scientific productions on 
the subject of non-pathological grief linked to psychoanalysis, this work 
proves to be important as it promotes the exchange of experiences. It is 
hoped that the results of this report can provide reflections on the need 
to explore and address aspects of the bereavement process, as well 
as contribute to the understanding of psychoanalytic theory in practice.
Keywords: Clinical Psychology; Psychoanalysis; Grieving

“A dor era a celebração do amor, aqueles que 
sentiam dor verdadeira, tinham sorte de ter 
amado”. 

Chimamanda Ngozi Adichie

Introdução

 Este relato se configura a partir das vivências proporcionadas 
pelo Estágio Específico e Supervisionado em Práticas Psicoterapêu-
ticas, no campo da Clínica Escola de Psicologia da Universidade do 
Vale do Itajaí. Este estágio objetiva que seus acadêmicos desenvol-
vam competências teórico-metodológicas e éticas para a intervenção 
profissional clínica na perspectiva da promoção, proteção e reabili-
tação da saúde das pessoas em diferentes momentos do ciclo vital, 
em alinhamento aos direitos humanos, política inclusiva e educação 
ambiental. Os estágios em Práticas Psicoterapêuticas são atividades 
obrigatórias e incluídas em diretrizes educacionais como de essencial 
importância para a formação profissional do psicólogo.

Este campo profissionalizante exige que o aluno escolha uma 
abordagem teórica para guiar sua prática clínica. Neste relato, a expe-
riência é descrita e articula sob o olhar da abordagem psicanalítica, a 
qual após mais de 100 anos da importante descoberta do inconscien-
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te, continua seu percurso em diversos lugares do mundo, atualizando-
-se com o passar do tempo e com os avanços da ciência, seguindo 
ainda os ensinamentos deixados por Sigmund Freud e os adequando 
à contemporaneidade.

Para a apresentação da experiência, traremos reflexões sobre 
a temática do luto, o qual se fez presente durante os atendimentos 
do caso em questão, e se apresenta na maioria dos consultórios de 
psicoterapia. Sabe-se que o luto é um processo subjetivo, que pode 
revelar-se como uma experiência de complexa elaboração, manifes-
tando-se de distintas formas na vida dos sujeitos. 

Desse modo, refere-se ao modo como os sujeitos respondem 
a elaboração de uma perda, ao longo de um dado período, impondo 
ao sujeito um árduo trabalho, tal como Freud em Luto e Melancolia 
(1917[1915]/2010) o conceitua como “a reação  à  perda  de  um  ente  
querido,  à  perda  de  alguma  abstração  que  ocupou  o  lugar  de  um 
ente querido, como o país, a liberdade ou o ideal de alguém, e assim 
por diante” (p. 129), e o denomina Trauerarbeit, o trabalho do luto

Em um texto publicado em 1915, denominado ‘Considerações 
Atuais Sobre a Guerra e a Morte’, Freud aponta a relação entre perda 
e morte, e ressalta que a morte passou a ser objeto de consideração   
pelo homem a partir da percepção de sentimentos ambíguos com re-
lação ao outro.   

Esses sentimentos provenientes da perda iriam, por sua vez, 
afetar no modo como o luto seria vivenciado; vale mencionar, que aqui 
consideramos que o luto é proporcional ao vínculo, ao que o obje-
to perdido representava na vida do sujeito.  Considerando que nos 
primórdios do tempo o homem necessitava muitas vezes, eliminar o 
outro para sua própria sobrevivência, Freud (1915/2010) manifesta que 
a perda de um ente querido não seria tão bem compreendida quanto 
a morte de um inimigo. E ainda segundo Freud (1915/2010), na tenta-
tiva de evitar a vivência de perda de um ente querido, o homem criou 
a existência de uma vida após a morte, como ideia de continuidade e 
permanência.

Percebe-se, pois, que Freud considera que, a natureza dos 
afetos trazidos pelo luto se apresenta como um sentimento profun-
do, de doloroso abatimento, perda de interesse pelo mundo exter-
no e da capacidade de escolher um novo objeto de amor (FREUD, 
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1917[1915]/2010). Refere-se, portanto, a uma necessária reorganiza-
ção libidinal   de   investimento   em   objetos   que   mobilizam   o   eu 
na busca de novos desejos e a favor da pulsão de vida.  

Bousso (2011) escreve em um de seus trabalhos:

O luto é a consequência da experiência de perda que 
acontece sempre que nossa vida for afetada pelo térmi-
no de uma relação, de um projeto ou de um sonho. Ele 
significa um sofrimento emocional intenso causado pela 
perda, uma tristeza profunda, um processo dinâmico, 
individualizado e multidimensional pelo qual o indivíduo 
que perdeu algo significativo atravessa.

Portanto, entende-se o processo de luto como uma reação 
emocional saudável e essencial para o restabelecimento da saúde 
mental, porém, dependendo da história pregressa e atual, pode acar-
retar no surgimento de patologias (GOMES; GONÇALVES, 2015). 

Um importante apontamento a respeito do luto é feito por Freud 
(1926/2010) em seu texto ‘Inibição, Sintoma e Angústia’, ao nos afirmar 
que, não importa o quanto falemos sobre o luto, não conseguiremos 
entender o quão doloroso é este processo. O pai da psicanálise ain-
da declara (FREUD, 1916/2010) o luto como um grande enigma que 
se relaciona com coisas obscuras, e que em si ainda não possíveis 
de serem explicadas. Lacan (1959/2016, p. 360) declara: “Em outras 
palavras, o luto, que é uma perda verdadeira, intolerável para o ser 
humano, lhe provoca um buraco no real”.

A Psicanálise entende o luto como um processo inevitável e 
singular, e isto significa que poderá ser vivenciado de diversas   for-
mas, dependendo da história de vida de cada sujeito, sendo relacio-
nado a perdas   referentes   à   morte   ou   também perdas subjetivas.

 Pode-se perceber, a partir d exposto anteriormente, que o luto 
é uma temática fundamental a ser trabalhada, estudada e relatada 
nas experiências clínicas. Reconhecendo a importância do tema, pro-
pomos um relato de experiência com o objetivo de discorrer sobre o 
tema luto na clínica psicanalítica atual. A justificativa para esta pesqui-
sa fundamenta-se na relevância acadêmica do tema, tanto em sua for-
mulação e conceituações teóricas quanto por sua presença na prática 
clínica contemporânea.
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Desenvolvimento (Procedimentos metodológicos, resultados e 
discussão)

Atualmente, os cursos de graduação em Psicologia, mantém 
uma grade curricular composta por disciplinas, estágios supervisiona-
dos, básicos e profissionalizantes (específicos). Essa estrutura é voltada 
para formação profissional, utilizando da promoção da integração entre 
a teoria e a prática e uma aprendizagem norteadora profissionalmente. 

O fim da formação em psicologia se dedica especialmente a 
profissionalização do aluno, utilizando dos estágios específicos desen-
volvidos em diversos contextos e áreas, sendo uma delas, a clínica 
(Santos 2006). As horas de supervisão oferecem momentos de ensino 
e aprendizagem, através das trocas entre aluno e professor, com o 
objetivo de enriquecer o processo de desenvolvimento profissional do 
graduando (LIMA, 2007).

Considerado um momento transitório, o estágio profissionali-
zante realoca o sujeito em papel de estudante e o prepara para as-
sumir o papel de profissional. Desta forma, ao falar do estágio em 
psicologia clínica, falamos de um catalisador terminante na formação 
do psicólogo, visto que o aluno entrará em contato com elementos da 
ética, da técnica e de métodos, das especificidades teóricas e prá-
ticas. Desta forma, é possível alinhar a prática clínica com a teoria 
da abordagem escolhida, o que é também, o objetivo deste relato de 
experiência.

A fim de preservar a identidade do objeto do estudo, utilizare-
mos o nome fictício Elisa, uma paciente que procurou espontanea-
mente o atendimento para lidar com o luto após a perda de sua mãe, 
que neste primeiro contato, havia falecido a cerca de um mês. Para 
contextualizar o leitor, esta paciente cresceu sem a presença do pai, 
e apesar de morar com a mãe e o padrasto, este último não lhe repre-
sentou uma figura paterna.

Durante o processo de entrevista inicial, foram abordados e ex-
plorados assuntos pertinentes ao relacionamento com seus familiares, 
em especial sua mãe, e concomitantemente com seu marido e filho. 
Também foram abordadas e exploradas as formas de enfrentamento 
que a paciente utiliza para se adaptar à dor do luto, bem como a ne-
cessidade do autocuidado.
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Ressalta-se que não houve alterações no exame psíquico, com ex-
ceção do rebaixamento de humor em determinados momentos, o que é es-
perado dentro da vivência do processo do luto. Ademais, Elisa apresentou 
sintomas de ansiedade, com especificidade, o medo de morrer, e de que 
seu marido e/ou filho venham também a falecer. Também referiu medo de 
não conseguir voltar a sua rotina normalmente, por conta da dor do luto. 
Isto é explicado por Worden (1976/2013) como algo natural, advindo do 
contato com a finitude, pois a experiência da perda eleva o nível de cons-
ciência da própria mortalidade. Concomitante, Arantes (2019, p.178) reitera 
que, perder alguém importante muda a percepção de estabilidade, de for-
ma a romper a ideia de controle e segurança do mundo. Mas é importante 
frisar que a ansiedade em níveis elevados, pode desencadear fobia.

Sendo assim, Elisa não possui sintomas que configurem trans-
torno perante o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Men-
tais, e por este motivo, sua hipótese diagnóstica foi feita através da 
sessão Outras Condições que Podem ser Foco da Atenção Clínica, 
DSM - 5 (APA, 2014), sendo sua hipótese diagnóstica Luto sem com-
plicações - V62.82 (Z63.4). Destaca-se aqui a natureza dinâmica, não 
definitiva e não cristalizada do objeto de estudo.

Sobre a relação com sua mãe, Elisa relatou pouca proximidade 
entre ambas durante a infância e adolescência, e apesar de sentir que 
havia o sentimento mútuo de amor entre mãe e filha, caracterizou como 
uma relação de poucas palavras e sem expressões de afeto, onde não 
existia amizade. Entretanto, afirma que desde pequena, pensava na 
possibilidade de perder a mãe, e já vinha sofrendo antecipadamente.

No decorrer das sessões, sustentou-se a hipótese de que, em 
termos psicanalíticos, a paciente possui traços que se enquadram na 
estrutura clínica de Neurose Obsessiva. Uma das características mar-
cantes da neurose obsessiva é o sentimento de culpa, que é relacio-
nado à problemática da lei interna, o que remete a alguns aspectos da 
questão do superego (FARIAS; CARDOSO, 2015). Freud menciona, 
“(...) talvez seja bem-vinda, aqui, a observação de que o sentimento de 
culpa não é, no fundo, nada mais que uma variante topográfica da an-
gústia, e em suas fases posteriores coincide inteiramente com o medo 
ao superego” (FREUD, 1930/2010, p. 69).

No que tange ao sentimento de culpa, a paciente o apresentou 
em diversos momentos durante o processo psicoterapêutico, referindo 
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inicialmente, sentir-se culpada por colocar o filho na creche, com medo 
de que ele fosse traumatizado pela separação. Neste ponto, podemos 
considerar a desconfortável dúvida de ser ou não uma boa mãe que 
assola as mães da contemporaneidade, com a demanda atual das 
mulheres serem como “polvos”. O ideal de mãe que está no imaginário 
do mundo moderno e que por se tornar um parâmetro elevado demais, 
acaba por se tornar inacessível e, pior ainda, naturaliza um modelo 
de mãe que só é viável no cinema, que projeta verdadeiras heroínas 
que cumprem triplas jornadas e, ainda assim, permanecem belas e 
motivadas, dividem o tempo excepcionalmente bem, parecem nunca 
se esgotar física e psiquicamente, são esteticamente admiráveis ge-
rando desejo nos homens e inveja nas mulheres, a famosa materni-
dade idealizada, enfim, mulheres que não existem, pois somos seres 
marcados pela falta, ou seja, pela incompletude.

Mais adiante nas sessões, começou a relatar culpa pela morte 
da mãe, principalmente por ter investigado com auxílio médico as do-
res que lhe eram relatadas, e afirmava acreditar que se não houvesse 
diagnóstico, a morte teria demorado a chegar. Também afirmava ar-
rependimento em seguir as restrições médicas, pois negou à mãe a 
possibilidade de comer tudo aquilo que desejava antes de morrer.

Seguindo essa linha, Worden (2013) afirma que um dos senti-
mentos advindos do processo de luto é a ‘culpa e autocensura’, que 
se manifesta a partir de algo que ocorreu ou que foi negligenciado na 
época da morte. Segundo Farias e Cardoso (2015), na Neurose Ob-
sessiva o sujeito constrói um circuito autopunitivo em torno de si mes-
mo, sendo que o sentimento de culpa surgiria como uma possibilidade 
egóica para enfrentar a angústia, sendo essa, uma forma para recu-
perar o controle do seu mundo interno, e da sua dinâmica pulsional.

Elisa expressava intenso desejo de sonhar com a mãe, na es-
perança de que a falecida lhe afirmasse não sentir raiva, ou seja, afir-
mar que não a culpava por sua morte precoce. Entretanto, em seus 
sonhos com a mãe, dois no total, a figura aparece com semblante se-
vero e ignora a presença da filha. Worden (2013) afirma que os sonhos 
servem também, para identificar em qual fase do processo de luto o 
paciente se encontra.

Ainda convém mencionar que a paciente ponderou que se ob-
tivesse a oportunidade de voltar no tempo, gostaria ter uma família e 



293

crescer com sua mãe e seu pai biológico, e como isto não lhe foi pos-
sível, fará de tudo para que seu filho tenha uma experiência diferente. 
Sobre isso, Filippi, Sadala e Loures (2019) escrevem “o neurótico es-
trutura sua fantasia e cria seu romance familiar, que muito se asseme-
lha a uma fábula, ou, na leitura de Lacan, a um mito”. Sobre esta estru-
tura Camargo (2018) relata: “Em última instância, Freud afirma que o 
medo que o ego tem do superego, na verdade é o medo da morte que, 
numa análise mais profunda, desemboca no medo da castração”. E 
conforme afirma Lacan, a neurose é o sujeito tentando encontrar uma 
resposta para a questão sexual e da morte (COSTA, 2020).

Elisa afirma ainda, não possuir lembranças felizes em sua casa, 
por mais que se esforce para lembrar. Suas lembranças mais primiti-
vas são da fase dos sete anos. Sobre isso, Costa (2020) escreve que 
o mecanismo da neurose obsessiva está sob vigilância inconsciente 
para bloquear o conteúdo reprimido da consciência, o Eu tenta defen-
der-se através de medidas preventivas, ou seja, de sintomas, na luta 
contra representações intoleráveis e afetos correspondentes.

Recordações importantes só se manifestaram após a transfe-
rência estar bem estabelecida, e se referem a abusos por parte do 
padrasto, que lhe era agressivo. Apesar de não ter certeza, Elisa acre-
dita que foi durante as idades de sete aos dez anos, que seu padrasto 
lhe oferecia presentes em troca de selinhos, e lhe pedia para manter 
as propostas em segredo. Expondo isto, é importante ressaltar que na 
primeira casa em que a paciente viveu, ela dormia na mesma cama 
que sua mãe e o padrasto, e relatou que em uma noite, acordou com 
o padrasto beijando sua boca, e ao recorrer a ajuda de sua mãe, esta 
lhe foi negada, sob o pedido de que a criança esquecesse tal aconte-
cimento. 

Vejamos um caso semelhante: 

A paciente relata que dormiu no quarto dos pais até a 
idade adulta. Está implícito que, furtivamente, participara 
da vida sexual do casal, o que foi, certamente, fonte de 
gozo para ela quando criança (FILIPPI; SADALA; LOUR-
DES, 2019).

Freud percebe algo em comum entre neurose obsessiva e his-
teria, a origem traumática das experiências sexuais da primeira infân-
cia, modificando qualquer memória ou afeto que possa surgir desta 
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experiência, a fim de que seja imediatamente removido da consciência 
(COSTA, 2020). Portanto, isto pode explicar o recalcamento das lem-
branças infantis da paciente.

No que concerne ao supracitado e refletindo sobre o proces-
so de Elisa para enfrentamento do luto, podemos correlacionar com 
Arantes (2019, p.177), ao alegar que, muitas vezes o amor não é o 
único sentimento presente, e quanto mais mistos de sentimentos de 
medo, ódio, mágoa ou culpa, mais complexo se torna o enfrentamento 
do luto. 

Outra afirmativa de Elisa, se refere dificuldade em recordar ati-
tudes da mãe, que lhe serviram como aprendizados para sua vida, 
porém, na sessão seguinte, mencionou ter refletido durante toda a se-
mana, pois se sentiu culpada visto que, na sua visão, sua mãe era uma 
pessoa boa e não recordar de tais fatos era injusto com a falecida. 
Em um estudo realizado por Erich Lindemann (1944 apud WORDEN, 
2013), constatou-se que dentro do luto normal, existe uma preocupa-
ção por parte do enlutado, a respeito da imagem da pessoa falecida. 

Sobre o tratamento, a cura em psicanálise diz respeito a in-
cansável busca pela verdade, a qual não objetiva extinguir o sintoma 
e nem retornar ou atingir um estado de harmonia plena, mas, busca 
pela transformação, por uma ação existencial criativa (LAZZARINI; 
CARVALHO, 2020). Os mesmos autores citam Lacan (1974/2003, p. 
516) que postulou “a psicoterapia é um projeto impraticável se nela se 
quer realizar o ideal de cura médica”. E para complementar, Freud, em 
‘O Mal-Estar da Civilização’ assegura: “Pois todo sofrimento é ape-
nas sensação, existe somente na medida em que o sentimos, e nós o 
sentimos em virtude de certos arranjos de nosso organismo” (FREUD, 
1930/2010, p. 22). 

 Worden (2013) afirma que o processo central do enfrentamento 
do luto é a reconstrução de significado, que é conduzida a partir das 
narrativas ou histórias de vida. Neste processo, o enlutado não poderá 
voltar ao funcionamento pré-perda, mas poderá reaprender a se incor-
porar no mundo sem o ente falecido, de forma a desenvolver uma vida 
significativa. 

O luto é, portanto, a não disposição da libído em se realocar a 
outro objeto, não renunciando ao que foi perdido, mesmo que substi-
tutos lhe estejam disponíveis (FREUD, 1916/2010). O trabalho de luto 
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consiste na tentativa do sujeito em recompor a sua homeostase psíqui-
ca, utilizando da rearticulação do simbólico e do imaginário, para com 
o real que o deixou despedaçado e sem sentido, sendo, portanto, um 
processo longo e penoso, que afasta o sujeito do meio social, porque 
não encontra energia psíquica para investir libido outros objetos duran-
te este processo (JORGE, 2010). 

O caminho contrário à elaboração do luto ocorre quando o su-
jeito utiliza de qualquer coisa que o faça esquecer momentaneamente 
a perda, para preencher o vazio deixado pelo ente querido que se foi 
(CÂMARA; HERZOG, 2018).

Freud (1917 [1915]/2010) discorre que no caso do luto, mes-
mo que haja graves desvios do comportamento normal, não devemos 
considerá-lo como um estado patológico e nem encaminharmos o pa-
ciente enlutado ao médico para tratamento, pois acredita-se que após 
um determinado período, o luto será superado, e poderá ser prejudicial 
perturbá-lo. No mesmo sentido, Arantes (2019, p.181) nos adverte do 
perigo da anestesia emocional advinda do uso de antidepressivos e 
calmantes durante o enfrentamento do luto.  Porém, é válido mencio-
nar que em casos onde há prejuízo significativo na vida do sujeito, e 
o luto não é mais considerado normal, o tratamento com psicoterapia 
somado ao uso de medicamentos, deve ser considerado.

Gomes e Gonçalves (2015) fazem um importante apontamento 
ao mencionar que, infelizmente, alguns profissionais não têm o preparo 
necessário para lidar com uma situação de luto mal elaborado, e acabam 
por ignorar, erroneamente, os estágios do luto, com o intuito de alcançar 
rapidamente a ‘cura’ do paciente, reduzindo o prazo que o emocional do 
enlutado necessita. Assim sendo, deixam passar despercebidas situa-
ções em que o paciente está estagnado em uma das etapas do proces-
so, diagnosticando uma série de patologias sem conseguir identificar o 
real motivo pelo qual o paciente se encontra em sofrimento. 

A elaboração do processo de luto é influenciada por diversos 
fatores, dentre os quais podemos citar recursos da personalidade, o 
repertório de técnicas de enfrentamento do enlutado e a capacidade 
de tolerância à frustração, bem como as experiências anteriores de 
perda (GOMES; GONÇALVES, 2015). 

Ainda segundo as autoras supracitadas, para que alcance o 
diagnóstico, o analista deverá investigar as inconstâncias e irregulari-
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dades percebidas no quadro apresentado pelo paciente, pois somente 
através deste caminho ele poderá encontrar qual a psicopatologia prin-
cipal. A fim de diferenciar o luto normal do luto patológico, é necessário 
levar em consideração questões subjetivas do paciente, a complexida-
de e soma de reações emocionais envolvidas, apenas depois disso, é 
que o analista terá condições para iniciar um processo de tratamento 
focado na individualidade do paciente.

Assim sendo, o tratamento deverá focar na atual situação em 
que o sujeito se encontra, e o luto terá que ser entendido pelo que ele 
é, um processo natural e um trabalho psíquico, que se inicia com uma 
constatação e chega ao fim com a renúncia, e não uma dualidade 
entre o luto e a patologia (GOMES; GONÇALVES, 2015; CÂMARA; 
HERZOG, 2018).

Considerações Finais

Atualmente, vivemos em uma sociedade acelerada e ansiosa. 
Com tantas tarefas e com tão pouco tempo, não produzir está fora de 
questão. O sofrimento não encontra espaço em meio a agitação do 
cotidiano, impossibilitando os sujeitos de experimentarem suas pró-
prias emoções. É com esse pensamento de hiperprodução - e de pro-
teção - que a negação do luto entra em pauta, pois não existe tempo 
há perder, entretanto, esse mecanismo de proteção, que também faz 
parte das fases do luto, é apenas uma maneira de postergar a dor 
que um dia baterá a porta, e chegará com a adição de outros eventos 
traumáticos.

Elisa somente se permitia pensar na ausência da mãe dentro 
do setting psicoterapêutico, e passava o restante dos dias focando em 
tarefas domésticas para evitar as lágrimas, e tentando mostrar-se forte 
perante seus próximos. Porém, sem esse espaço de escuta e acolhi-
mento, o seu luto seria colocado de lado, ignorando a organização 
natural do aparelho psíquico, e prejudicando suas vivências. É dessa 
forma, que a psicanálise se mostra relevante, pois vai na contramão 
do que é exigido pela sociedade, visto que valida os sofrimentos dos 
sujeitos e os coloca de frente com suas angústias, dando-lhes espaço 
para falar e suporte para ressignificar suas dores. A escuta de um 
enlutado não diz respeito somente à perda atual, mas a toda a história 
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que este ser humano esteja disposto a compartilhar conosco, e a partir 
de encontros do passado, poderá ser possível entender os encontros 
presentes. 

Como Freud afirmou, não se pode compreender o quão dolo-
roso é o luto, até que passemos por ele. E isto, podemos afirmar com 
convicção, todos conheceremos em algum momento, pois, como se-
res pensantes, com sentimentos e emoções, estamos sujeitos a per-
das em qualquer momento da vida, seja a perda de um ente querido, 
de um animal de estimação, de uma habitação, um trabalho, entre 
tantas outras possibilidades. 

Dito isto, se faz necessário pensar na conscientização sobre a 
necessidade de permitir-se vivenciar uma dor de tal magnitude, visto 
que, sua prorrogação não trará benefício, mas pelo contrário, prejudi-
cará o processo como um todo.

Para finalizar, ressaltamos a escassez de produções científicas 
atuais a respeito da temática do luto não patológico vinculada a psi-
canálise. O aporte teórico se faz imprescindível para a formação de 
novos profissionais, e para auxiliar aqueles que trabalham com pacien-
tes enlutados. Considerando a importância de que os sujeitos possam 
passar pelo luto de forma saudável, e em tempos onde o fazer da psi-
canálise se mostra efetivo, a troca de experiências e conhecimentos, 
fortalecerá a nossa comunidade científica.
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RESUMO
O presente artigo propõe relatar a experiência de uma acadêmica do 
9º período da graduação em Psicologia pela Universidade do Vale do 
Itajaí - UNIVALI, a partir de sua inserção na Clínica Escola. Dois casos 
são apresentados neste artigo com o objetivo de relacionar a teoria 
psicanalítica com a prática clínica, e aqui especificamente, com ca-
sos-limite. No decorrer dos atendimentos, constatou-se na prática a 
importância de realizar o diagnóstico estrutural para a condução dos 
casos, bem como a compreensão dos movimentos de resistência que 
ocorrem por parte do analisando. Espera-se que os resultados deste 
relato possam subsidiar reflexões sobre a necessidade de abordar os 
aspectos expressados em outras clínicas escola, bem como contribuir 
para a compreensão da teoria psicanalítica na prática.
Palavras-chave: Psicologia Clínica; Psicanálise; Casos-Limite; Resis-
tência; Diagnóstico Estrutural.
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ABSTRACT
The present article proposes to report the experience of an academic 
of the 9th period of Psychology at the University of Vale do Itajaí - UNI-
VALI, after joining the Clinical School. Two cases are presented in this 
article with the aim of relating psychoanalytic theory to clinical practi-
ce, and here specifically, to borderline cases. During the consultations, 
the importance of carrying out the structural diagnosis for the conduct 
of the cases was verified in practice, as well as the understanding of 
resistance movements that occurs on the part of the analysand. It is 
hoped that the results of this report can support reflections on the need 
to address the aspects expressed in other school clinics, as well as 
contribute to the understanding of psychoanalytic theory in practice.
Keywords: Clinical Psychology; Psychoanalysis; Borderline Cases; 
Resistance; Structural Diagnosis.

Introdução

Os estágios em práticas psicoterapêuticas dentro dos cursos 
de graduação são atividades obrigatórias e incluídas em diretrizes 
educacionais como de essencial importância para a formação profis-
sional. Com relação ao curso de psicologia, o último ou os dois últimos 
anos são dedicados à atuação do aluno junto aos estágios profissio-
nalizantes, incluindo o contexto clínico. 

O estágio profissionalizante em clínica exige do aluno a esco-
lha de uma abordagem, com a qual tenha proximidade ou identifica-
ção. No caso do presente artigo, o relato trata de uma experiência 
neste tipo de estágio sob o olhar da abordagem psicanalítica. 

A Psicanálise apresenta seus primórdios mais reconhecidos 
juntamente com Sigmund Freud, contudo, ao longo do tempo e das 
transformações da clínica e do ser humano, a abordagem também 
sofreu e ainda sofre alterações, inclusive, contando com novos para-
digmas, como é o caso dos casos-limite que serão abordados neste 
artigo.  

Este trabalho se propõe a compartilhar experiências vivencia-
das a partir do Estágio Específico e Supervisionado em Práticas Psi-
coterapêuticas, no campo da Clínica Escola de Psicologia da Univer-
sidade do Vale do Itajaí. Este estágio pretende que os acadêmicos 
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desenvolvam competências teórico-metodológicas e éticas para a in-
tervenção profissional clínica na perspectiva da promoção, proteção e 
reabilitação da saúde das pessoas em diferentes momentos do ciclo 
vital, em alinhamento aos direitos humanos, política inclusiva e educa-
ção ambiental.

Outrossim, todas as ações da clínica objetivam a concretização 
de práticas de ensino e aprendizagem do curso de graduação em Psi-
cologia, através da prestação de serviços aos usuários encaminhados 
pelos serviços de saúde e educação, ou através de busca espontânea 
à Clínica de Psicologia da Univali para realizar avaliação psicológica, 
psicodiagnóstico e psicoterapia com idosos, adultos, adolescentes e 
crianças, em diversas abordagens psicoterapêuticas. 

Como já mencionado, a abordagem teórica utilizada para este 
relato é a psicanálise e cabe ressaltar aqui a natureza dinâmica, não 
definitiva e não cristalizada dos objetos de estudo. Torna-se importan-
te mencionar que é imprescindível cultivar o respeito pela subjetivida-
de dos sujeitos, considerando seu histórico de vida, e suas influências 
culturais e sociais.

Para a apresentação da experiência, a importância dos está-
gios para a formação é levantada. Em seguida são apresentados ele-
mentos teóricos essenciais seguidos do caso clínico. Posteriormente, 
são feitas as considerações teóricas para a compreensão e condução 
do caso e então as considerações finais acerca da formação e do tra-
balho realizado, incluindo ênfases sobre a teoria e a resistência apre-
sentada pelos analisandos durante o processo.

Desenvolvimento (Procedimentos metodológicos, resultados e 
discussão)

Atualmente, os cursos de graduação em Psicologia, mantém 
uma estrutura curricular voltada para a formação profissional que se 
apresenta por meio de disciplinas, estágios supervisionados, básicos 
e profissionalizantes (específicos). Essa estrutura é voltada para a pro-
moção da integração entre a teoria e a prática e uma aprendizagem 
norteadora profissionalmente. 

Os estágios, em especial, no final da formação, se dedicam 
a profissionalização do aluno e pode ser desenvolvido em diversos 
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contextos e áreas, entre elas a clínica (Santos 2006). O momento do 
estágio profissionalizante é considerado um momento transitório entre 
o estudante e o novo papel a ser assumido em breve. Desta forma, ao 
falar do estágio no âmbito clínico, o mesmo catalisa um contexto termi-
nante na formação do psicoterapeuta, uma vez que entrará em contato 
com elementos da ética, da técnica e de métodos, das especificidades 
teóricas e práticas. 

Para acompanhar esse processo vale ressaltar Lima (2007) 
que reforça a influência e alcance da supervisão de estágio na for-
mação do graduando, isso em específico quanto ao ensino e a apren-
dizagem, e as trocas durante os momentos de supervisão que enri-
quecem o processo e o desenvolvimento do estagiário. Os cursos de 
psicologia e os estágios clínicos que propõem, contemplam diferentes 
abordagens, de modo a oferecer ao estudante a possibilidade de se 
aproximar de uma perspectiva ou abordagem com a qual se identifica 
ou tem maior proximidade. O presente relato insere-se em um estágio 
profissionalizante em clínica cujo referencial teórico é a psicanálise.

Sobre o diagnóstico em psicanálise, é certo afirmar que utiliza-
mos como objeto de estudo o inconsciente, que se manifesta através 
da fala.  O diagnóstico chamado de diferencial ou estrutural, leva em 
consideração as singularidades de cada sujeito, seu atual momento 
de vida, sua realidade psíquica e reconhece, através da transferência 
estabelecida entre analista e analisando, a posição de sujeito que este 
último exerce frente ao Outro, e frente ao seu desejo (FIGUEIREDO; 
MACHADO, 2000; GARCEZ; PORTELA, 2019).

 No que se trata da realidade psíquica, Garcez e Portela (2019) 
formulam que, está nos faz refletir e questionar sobre o adoecimento 
interposta pela clínica médica, pois, a realidade psíquica se trata do 
singular do ser humano frente a sua relação com o mundo, sendo “[...] 
o desejo como aquilo que condiciona a percepção no universo da lin-
guagem, e a fantasia como reflexo do desejo e mediadora da relação 
entre sujeito e objeto”. 

 Coutinho (2007) afirma que fechar um diagnóstico diferencial 
precocemente, poderá empobrecer a escuta do analista, o tornando 
hipersensível frente a alguns relatos e insensível perante outros. O 
autor ainda fórmula que o diagnóstico psicanalítico apesar de útil, não 
abrange todas as patologias humanas podendo ser, em alguns casos 
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impreciso, e dessa forma, escutar é essencial, pois isto atende a de-
manda do sujeito, que não deve ser alienado a um rótulo psiquiátrico. 
Semelhante a isto, Moreira e Teixeira (2018) reconhecem que o diag-
nóstico sozinho, não é suficiente para orientar a condução clínica do 
psicanalista. 

 O diagnóstico estrutural na psicanálise, sustenta o profissional 
para que este possa realizar tratamentos que exijam uma abordagem 
diferente do habitual, como é necessário por exemplo, nos casos-limite. 

Caso-limite para a psicanálise, refere-se a pacientes que estão 
na fronteira entre a neurose e a psicose, compreendendo sintomas 
que se estendiam desde o espectro “neurótico”, passando pelos “dis-
túrbios de personalidade”, até o espectro “psicótico”, constituindo uma 
entidade vaga e imprecisa que se apresenta de forma difícil e grave, 
tornando necessário que o profissional dedique-se intensamente e 
questione-se frequentemente sobre o diagnóstico e o tratamento (MO-
RETTO; KUPERMANN; HOFFMANN, 2017; MATTOS, 2018). 

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 
(DSM-5) denomina esta estrutura como Transtorno da Personalidade 
Borderline - 301.83 (F60.3) (APA, 2014). Seus critérios diagnósticos se 
caracterizam por um padrão difuso de instabilidade das relações inter-
pessoais, da autoimagem e dos afetos e de impulsividade acentuada 
que surge no início da vida adulta e está presente em vários contex-
tos. Sobre esta nomenclatura, Duncker (2015) reitera ser “um quadro 
híbrido, caracterizado pelo desajustamento externo, pela infração da 
moral e da lei, pela sexualidade casual, pela turbulência dos laços 
intersubjetivos”.

Não nos aprofundaremos no que diz respeito ao DSM-5, uma 
vez que o diferencial da psicanálise é o foco no desenvolvimento do eu 
destes sujeitos, e não em seus sintomas (CERVELATTI, 2005).

Apresentaremos um caso, onde para preservar a identidade do 
objeto do estudo, utilizaremos o nome fictício Ana. Foi encaminhada 
pelo médico psiquiatra, na tentativa de um tratamento integrado para 
a redução dos sintomas depressivos após uma tentativa de suicídio.

Mostrou-se resistente desde o início do atendimento, negan-
do-se a falar suas queixas, insistindo para que a estagiária lê-se o 
seu antigo prontuário, pois já havia passado anteriormente pela clíni-
ca, para que não precisasse pronunciar sua história novamente. Po-
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rém, sabemos que a psicanálise trabalha com a cura através da fala, 
e como escreve Santana (2011), a psicanálise é uma experiência de 
discurso que tem por objetivo, levar o sujeito a alcançar o bem-dizer da 
ética do desejo, deixando para trás aquilo que o faz sofrer, dado que 
somente quando o pensamento se encontra com a palavra, é que se 
funda o ser do sujeito como essência.

Durante os atendimentos Ana se emocionava com facilidade, 
referiu sensação de vazio e perda de identidade, queixando-se de não 
reconhecer-se e sentir-se perdida. Ana declarou sentir que nunca mais 
foi a mesma após perder sua empresa, fato que ocorreu a cerca de 
25 anos atrás. Atualmente, sua rotina se baseia em trabalhar e ir para 
casa, onde não há ninguém à sua espera. 

A paciente mencionou dificuldade em estabelecer vínculos com 
outras pessoas, e isto se mostra inclusive na relação com os próprios 
filhos, e com seus pais, que residem em uma cidade próxima, mas 
Ana não possui costume de visitá-los com frequência, nem mesmo em 
datas comemorativas. Também afirma não manter relações amorosas 
duradouras desde o divórcio. 

Além disso, declarou sentir-se humilhada, pois após sua tentati-
va de suicído, seus filhos não lhe apoiaram, pelo contrário, demonstra-
ram raiva. No trabalho, sente que todos a estão vigiando, com receio 
de que tente suicídio novamente. Ana ainda pensa em suicídio, mas 
somente não concretiza tais ideias por medo de não coseguir concluir 
a ação, pois não gostaria de se sentir humilhada novamente. 

Contudo, Ana compareceu somente a 3 atendimentos, por este 
motivo não podemos fechar uma hipótese diagnóstica precisa, mas 
pelo histórico da paciente, a qual já havia frequentado a clínica de 
psicologia no ano anterior, somado ao acompanhamento psiquiátrico 
e as impressões obtidas nas sessões, fundamenta-se a hipótese de 
um caso-limite.

Falando em termos psicanalíticos, os sintomas de sensação 
de mal-estar generalizado, sentimento de vazio interior, falta de co-
nexão com a realidade e incapacidade de construir laços afetivos são 
comuns em casos-limite (LAZZARINI; CARVALHO, 2020; GOMES; 
ALVAREZ, 2016). Porém, apesar dos sintomas descritos enquadra-
rem-se nas características diagnósticas de borderline, não significa 
que todos os pacientes configurem o transtorno, porém, estes podem 
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ter traços específicos em sua personalidade. Mattos (2018) nos eluci-
da que estes pacientes não conseguem distinguir a separação entre 
eles e o mundo externo, ou seja, entre o que está dentro e o que está 
fora deles, e dessa forma a fronteira entre o ego e a realidade é pouco 
nítida. Ainda segundo a autora, as queixas de vazio e falta de identi-
dade ocorrem pois, nos casos-limites, existe uma fragilidade do Ego, e 
pouca ou nenhuma capacidade de representação.

Dunker (2015) diz que dentro da psicanálise podemos pensar 
que “[...] todo sofrimento contém uma demanda de reconhecimento e 
responde a uma política de identificação”. No caso de Ana, o apoio 
que ela buscava, era o reconhecimento do seu sofrimento, e isto lhe 
foi negado por seus filhos, o que, se considerarmos a dificuldade de 
representação, agrava a condição do quadro limítrofe.

Com cada vez maior frequência, ouvimos pacientes queixando-
-se de angústia de separação e sensação de vazio existencial, e com 
maior intensidade ainda em casos-limite. Em alguns casos a perda do 
objeto de gozo produz uma sensação insuportável de abandono, de tal 
modo que torna-se impossível para o paciente delimitar as fronteiras 
entre o Eu e o outro, fundindo-se então a este objeto na tentativa de 
sublimar este vazio (MORETTO; KUPERMANN; HOFFMANN, 2017).

Se refletirmos a respeito das patologias “sem limite” pensando 
no contemporâneo, nos recordaremos que uma das maiores carac-
terísticas da atualidade é a aceleração vertiginosa do tempo, onde o 
sujeito é exposto à mania e o colocado de frente para uma insatisfação 
cada vez maior, e uma necessidade de produtividade. Assim, as atuais 
patologias podem ser consideradas como doenças epidêmicas que 
atingem todas as camadas sociais da sociedade capitalista, resultan-
do para muitos, em uma sensação de vazio (HOFFMANN; COSTA, 
2014; LAZZARINI CARVALHO, 2020).

As narrativas de sofrimento dos casos-limite se apresentam 
sem implicação e questionamento, sem historicidade, e inclusive sem 
autoria. Estas pessoas apresentam seus sofrimentos e seus corpos 
em sofrimento, por meio de uma narrativa focada em transmitir a in-
formação a respeito da presença de sentimentos de inutilidade, de 
que vida é um vazio de sentido, e de que estão vivendo na mesmice. 
É importante ressaltar que este vazio da existência não é o mesmo 
apresentado nos casos de neurose, onde esta sensação se acarreta a 
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partir da castração, mas nos borderline, a não existência de bordas os 
colocam à beira do precipício, prestes a cair e sem ter onde se segurar 
(MORETTO; KUPERMANN; HOFFMANN, 2017).

Os mesmos autores escrevem:

Referimo-nos a casos onde a problemática central do 
sofrimento parece ter fonte na dificuldade considerável 
do sujeito no que tange ao reconhecimento dessas dife-
renças, de tal modo que muitas vezes ele se mostra indi-
ferente aos limites, ou, dito de outro modo, indiferente às 
diferenças, tomando o outro como parte de si, como se 
a função do outro fosse, ainda, a satisfação do gozo nar-
císico (MORETTO; KUPERMANN; HOFFMANN, 2017).

Indo ao encontro do citado, Ana relatou uma grande idealiza-
ção e investimento em seus filhos, porém, como estes não correspon-
deram às suas expectativas, se tornava nítido em suas falas a decep-
ção pelas escolhas nas quais ela não pode interferir. Além disso, um 
dos motivos do distanciamento de seus filhos, é o fato de Ana interferir 
demasiadamente em suas vidas.

 Sobre suas dificuldades em manter relações duradouras, é co-
mum que os pacientes ditos borderlines troquem com frequência seus 
parceiros amorosos, e isso se explica pela dificuldade de criar vínculos 
somada à impulsividade (SANTOS; MELLO, 2018). Adler (1988 apud 
SANTOS; MELLO, 2018) explica sobre este tema, ao referir que estes 
pacientes sentem medo da dependência, e por este motivo acabam 
sendo agressivos com aqueles que amam, pois, a intensidade desse 
amar é tão grande, o que é próprio do caso-limite, que os assusta. 

As relações com psicoterapeutas seguem a mesma linha, visto 
que Ana referiu dificuldade em se adaptar ao tratamento, o que também 
pode ser considerado um sintoma, e assim o abandono terapêutico pode 
ser explicado pela repetição. Pois, dentro da dinâmica da transferência, 
torna-se visível as repetições advindas do inconsciente, que revive aqui-
lo que parece estar no passado, mas que na verdade, movimenta-se 
ainda no tempo presente, de forma atualizada, e sendo então transferi-
da para a relação terapêutica, e assim, cabível de intervenção. Entretan-
to, o processo mais difícil e longo para o analisando, é sair da repetição, 
que é o tempo de entender o como e o porque (FREUD, 1914/2020). 

Ainda sob os casos-limites, estes pacientes apresentam uma 
grande dificuldade para a associação-livre, e dessa forma, a comuni-



308

cação se limita a queixas geralmente repetitivos sobre os objetos ex-
ternos, anunciando-os como perseguidores, indiferentes, incompreen-
síveis, maldosos e culpados pelos seus sofrimentos (MATTOS, 2018).

Após estas considerações, apresentaremos brevemente o caso 
de uma adolescente, sob nome fictício de Isadora. Inicialmente, alegou 
buscar o atendimento por curiosidade com relação ao funcionamento do 
processo psicoterapêutico. Durante a entrevista inicial, apresentou quei-
xas relacionadas a sua estrutura familiar, principalmente pela falta do 
pai, além de baixa autoestima e ideação suicida. Assis e Avanci (2004) 
mencionam o fator da baixa autoestima comum entre os jovens e como 
preditor de pensamentos de morte, tornando assim, vulneráveis os ado-
lescentes por sentirem-se inferiores e com tendência ao isolamento.

No livro ‘A adolescência’, Calligaris (2000) aborda temáticas 
comuns na fase da adolescência. Entre elas, o vazio decorrente da 
lacuna entre a criança que se foi e o adulto que ainda não chegou, 
o que pode ser gerador de inseguranças, que em alguns casos re-
sultam em autoestima frágilizada, depressão e tentativas de suicídio. 
Tais apontamentos feitos vão de encontro com o discurso da paciente, 
onde ressaltou diversas vezes não sentir-se bem com o próprio corpo, 
concomitantemente, as menções ao desejo de morte.

E ainda, sobre a falta do pai, podemos associar com o que 
Freud chama de indiferença. Para Freud (1911/1974b apud Moretto; 
Kupermann; Hoffmann, 2017) o contrário ao amor não é o ódio nem 
súplica de ser amado; mas sim a indiferença. Pois no amor e no ódio 
não restam dúvidas de que existe um Outro na constituição das sub-
jetividades, entretanto na indiferença essa existência se torna questio-
nada, o que dificulta a condição psíquica de reconhecimento mútuo. 
No campo da alteridade, a indiferença desse Outro é um elemento que 
não corrobora com o estabelecimento de limites no aparelho psíquico 
em constituição. Esta indiferença do Outro, causa graves consequên-
cias na constituição subjetiva do infans (MORETTO; KUPERMANN; 
HOFFMANN, 2017). Garcez e Portela (2019) mencionam que a qua-
lidade das relações das crianças com seus pais durante o período da 
infância, pode ser determinante para o surgimento de futuras doenças.

Seguindo a mesma linha de pensamento citada no caso de 
Ana, sabemos que o sofrimento traz em si a demanda de reconhe-
cimento, e existe a probabilidade de que a falta de estabelecimento 
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de limites durante a constituição do psiquismo, neste caso a falta da 
figura paterna como castradora, possa acarretar traços característicos 
de casos-limites (MORETTO; KUPERMANN; HOFFMANN, 2017). Os 
autores afirmam que mesmo a experiência da falta proporcionando 
desprazer, é necessário compreender que a falta dessa experiência 
de perda, e a falta de estabelecimento de limites durante a constituição 
do psiquismo, resulta na experiência da falta da falta. E isto poderá 
resultar em duas consequências: a constituição de subjetividades psi-
cóticas ou os casos-limite.

À vista disso, em termos psicanalíticos, Isadora possui traços 
que se enquadram na estrutura clínica de Neurose Obsessiva. Sobre 
esta estrutura Camargo (2018) menciona: “Em última instância, Freud 
afirma que o medo que o ego tem do superego, na verdade é o medo 
da morte que, numa análise mais profunda, desemboca no medo da 
castração”. Por outro lado, Isadora possui traços comuns em casos-li-
mites, e isto pode ser explicado pelas menções supracitadas.

Em suma, para a psicanálise não existe sujeito se não existir 
sintoma, assim o sujeito interessa como resultado do significante. Esta 
teoria toca o singular de cada ser humano e transmite o respeito pela 
diferença e pelas particularidades de cada ser, e oferece a possibili-
dade de que o analisando assuma a responsabilidade pelo seu dese-
jo. Mostra dessa forma, que o homem é sempre responsável por sua 
posição de sujeito, e visa o resgate das diferenças apresentadas na 
construção do particular do seu sintoma (SANTANA, 2011).

 Sendo assim, Calligaris (2019) afirma que a psicanálise, como 
as outras psicoterapias, não objetiva a normalidade, mas sim, trabalha 
para que o sujeito possa realizar suas potencialidades, e viver plena-
mente dentro do que lhe é possível. O propósito da psicanálise é levar 
o analisando a aceitar e respeitar o seu desejo. Sobre os casos-limite, 
Mattos (2018, p. 54) afirma que “um longo tempo de trabalho analíti-
co pode permitir mudanças consideráveis no funcionamento psíquico 
desses pacientes e, consequentemente, em suas vidas”

É válido ressaltar que o verdadeiro trabalho de mudança não 
depende do profissional, e sim daquele que o procurou. Para que a 
análise dê frutos, o analisando precisa estar disposto a arcar com o 
seu desejo de cura. A transferência exerce influência nas questões 
relacionadas ao tempo e ao dinheiro, e mostra quanto destes dois o 
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paciente está disposto a investir em análise. Sendo assim, não cabe 
ao psicólogo/psicanalista responsabilizar-se por um processo que não 
deu frutos, ou que nem chegou a durar tempo suficiente para começar 
a florescer. E devemos sempre lembrar que a verdadeira psicanálise 
acontece fora do consultório, e algo sempre vai causar movimento, 
por mais insignificante que pareça. Calligaris (2019, p.211) escreveu: 
“a qualidade da experiência é resultado da intensidade que me permito 
vivê-la”.

Considerações Finais

 Os estágios específicos dentro dos cursos de graduação são 
ferramentas essenciais para a formação do aluno e para a oferta de 
uma aprendizagem significativa que integra a teoria e a prática. Além 
de proporcionar um campo de contato quase real de atuação. No caso 
do estágio em clínica relatado no presente estudo, para o estudante 
é de grande valia uma vez que o mesmo transitar entre os papéis de 
aprendiz e profissional, naquele contexto específico, preparado para 
tal. A experiência viva e real junto aos atendimentos permite que o alu-
no possa integrar a teoria previamente transmitida à prática vivenciada 
e assim oportunizar a aprendizagem significativa.

Percebe-se, pois, que fizemos um esforço de caracterização da 
atualidade dos estados limites enquanto sintomatologia importante na 
contemporaneidade da clínica psicanalítica. Pontuamos principalmen-
te a imposição de uma maleabilidade técnica que estes demandam à 
atualidade da clínica psicanalítica. 

Procuramos demonstrar que a psicanálise, enquanto saber or-
ganizado, comportou constantemente inovações subversivas, trans-
gressividade e rupturas metodológicas no interior de seu próprio es-
copo. 

Desse modo, nosso intento foi o de apontar que a questão dos 
limites, que se põe em evidência na clínica atual através da sintoma-
tologia localizada em torno dos limites do eu, reedita a interrogação 
sobre os limites da técnica e reitera esta questão como uma inerên-
cia da psicanálise - aspecto que remontamos tanto a seus processos 
de constituição interna como à sua filiação filosófica sério-cômica en-
quanto proposta terapêutica. 
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Tal reiteração é essencial aos caminhos de fundamentação 
epistemológica das propostas de inovação técnica na clínica psicana-
lítica. A psicanálise constituiu-se em confronto com os limites, fossem 
eles os limites do saber científico psiquiátrico precedente ou o próprio 
saber já instituído dentro do corpo da teoria. Concluímos, finalmente, 
que esta relação peculiar da psicanálise com os limites confere-a um 
espaço constantemente afeito à criatividade em seus aspectos técni-
cos e à responsividade dialógica às modificações impelidas pela cul-
tura aos modos de subjetivação.
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RESUMO
O presente texto tem por objetivo focar na educação como uma ponte 
de inclusão das diversidades. É no espaço escolar onde se constrói 
os vínculos de interação e cidadania, e para que estes vínculos se 
fortaleçam efetivamente são necessárias a contribuição da família, a 
intervenção dos professores e o acolhimento da escola. Para o desen-
volvimento desta pesquisa, foi utilizado como suporte os estudos de 
Caregnato (2008), Fonseca (2005), Freire (2001), Silva (2015), Teixeira 
(2008), Fernandes (2005) e Montoan (2006).
Palavras-chave: Educação; inclusão; diversidade.

ABSTRACT
This text aims to focus on education as a bridge for the inclusion of 
diversities. It is in the school space where the bonds of interaction and 
citizenship are built, and for these bonds to be effectively strengthe-
ned, the contribution of the family, the intervention of teachers and the 
reception of the school are necessary. For the development of this re-
search, studies by Caregnato (2008), Fonseca (2005), Freire (2001), 
Silva (2015), Teixeira (2008), Fernandes (2005) and Montoan (2006) 
were used as support.
keywords: Education; inclusion; diversity.

Introdução

Quando falamos em educação inclusiva devemos ficar atentos 
ao significado concreto da palavra inclusão. Os papéis que desempe-
nhamos como família, escola e sociedade formam o conjunto neces-
sário para que possamos oferecer uma educação que não apenas 
receba, mas que oferte ações que possibilitem a permanência e o de-
senvolvimento dos indivíduos nas suas mais diversas particularidades. 

mailto:adrianalimab.alb%40gmail.com%20?subject=
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O processo de inclusão inicia no seio da própria família, pri-
meiro núcleo em que o indivíduo faz parte e deve ser acolhido e acei-
to. A escola como outro núcleo deve também oferecer um ambiente, 
onde sendo inserido o indivíduo que apresenta alguma deficiência, ele 
possa receber dentro daquilo que seja voltado a atender suas particu-
laridades, a possibilidade de desenvolver suas habilidades. E como 
sociedade devemos todos buscar cada vez mais meios concretos em 
que se faça acontecer aquilo que é garantido pelo Estado quando to-
camos na temática de uma educação que seja para todos. 

Quebrar as barreiras do preconceito, mudando as ideias de que 
o aluno com deficiência não é capaz de aprender ou de que a presen-
ça dele em meio aos demais ditos “normais” atrapalha e dificulta a tra-
balho em sala de aula é de fundamental importância para um processo 
que garanta a esse indivíduo o direito pleno de desenvolvimento. 

A participação e o papel da família 

O nascimento de uma criança com diagnóstico de Síndrome 
de Down gera um impacto gigantesco sobre a família, principalmente 
sobre pais e mães gerando estresse, restrição familiar e muitas vezes 
dificuldades de adaptação nesse meio. Por outro lado, existem pais e 
mães que afirmam uma visão positiva dessa vivência com seus filhos, 
ressaltando uma boa interação e adaptação diante das condições e 
cuidados demandados.

Passar tempo de qualidade em família, brincar com adultos e 
outras crianças, conversar e receber muito amor e atenção não é uma 
pretensão da criança e sim uma necessidade. Crianças com Síndrome 
de Down além de comprometimento cognitivo apresentam certas ca-
racterísticas físicas comuns, porém elas tendem a parecer mais com 
seus familiares do que entre si.

São crianças onde o vínculo familiar torna-se um elemento es-
sencial no seu processo de desenvolvimento e é através dele que expe-
rimentam a sensação de pertencimento e aprendizado dentro da família.

Assim que a criança portadora da Síndrome de Down 
nasce o papel que a família desempenha é de suma 
importância para o crescimento e desenvolvimento da 
mesma, isto é, desenvolve uma ampla evolução no seu 
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processo cognitivo juntamente com a sua interação no 
meio social (BOFF; CAREGNATO, 2008).

Vale ressaltar que a família que tem uma pessoa com Síndrome 
de Down deve entender que o mesmo exige um processo de apren-
dizado longo, entendendo o deficiente intelectual como um sujeito ati-
vo que precisa de oportunidade para interagir com o meio e exercer 
suas habilidades. Que precisa ainda de recursos e métodos no que diz 
respeito ao processo de informação, e estímulo ao autoconhecimento 
podendo proporcionar o desenvolvimento da motivação dessa criança.

A família pode e deve receber amparo psicológico independen-
te da classe social em que se encontra, essa ajuda é voltada para 
todos mesmo não aceitando e/ou precisando. Essas pessoas preci-
sam de acompanhamento especializado que cabe ao serviço social 
acompanha-las e instruir sobre as possíveis formas de inclusão que 
cada criança necessita, objetivando contribuir para o fortalecimento 
dos vínculos familiares e comunitários dessas pessoas com deficiên-
cia propiciando um espaço em que possa ser percebida e considerada 
como um sujeito de sua própria história com seu potencial e limites.

É necessário que a família seja orientada sobre às dificuldades 
as quais venha enfrentar cotidianamente e possivelmente as muitas 
maneiras de solucionar as mesmas, o convívio dos familiares com fi-
lhos com Síndrome de Down e outras crianças nas mesmas circuns-
tâncias ou quaisquer outras pode melhorar consideravelmente o laço 
de afeto e amor que precisa existir para o desenvolvimento da criança.

A família é uma unidade bio-sócio-cultural constituída de 
pessoas ligadas por laços afetivos que interagem entre 
si, ou com outros grupos, repassando, absorvendo cren-
ças e valores, que resultam num referencial com signifi-
cações que influenciam o pensar e o agir diante de fatos 
e experiências vividas (CHAUD; FONSECA, 2005).

A participação da família no processo de inclusão do aluno com 
deficiência intelectual, como relatou Silva (2015) compreende a família 
como o “núcleo central do desenvolvimento global da criança em to-
dos os aspectos, sejam eles afetivos, social, cognitivo e motor”, sendo 
esse um dos núcleos essenciais para propiciar à criança condições de 
desenvolvimento harmonioso.

Quando uma criança especial propriamente dita adentra as 
chamadas escolas regulares ou especiais, ela começa a vivenciar ex-
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periências que as demais vivenciam, fazendo com que se aprenda 
a importância de troca de valores e as mesmas fazem com que as 
diferenças sejam excluídas. Todavia a busca por uma escola e um am-
biente escolar que aceite uma criança com deficiência cognitiva ainda 
não é tão fácil de se achar, muitas escolas tem restrições por achar 
que precisam de professores altamente capacitados ou talvez que não 
consigam desempenhar o papel desejado ao invés de apenas incluir 
a mesma, tornando sua vivência com os demais uma forma natural e 
sem preconceitos.

Cabe ainda aos pais ou responsáveis deixar o extinto protetor 
de lado e confiar seus filhos aos cuidados da escola sabendo que 
uma boa parte da independência e autonomia dos mesmos depen-
derá desse ambiente. Nenhuma criança, mesmo ela tendo alguma 
alteração física ou cognitiva não deve ficar isolada do meio ao qual 
se encontra, pelo contrário, quanto mais se ensina mais se aprende 
e mais valores e empatia se permite conquistar. Por isso é tão impor-
tante a presença dos pais e educadores trabalhando mutuamente na 
educação e caráter dessas crianças.

A presença de professores auxiliares ao lado de alunos 
com necessidades especiais em sala de aula, por exem-
plo, pode inibir a aproximação de colegas de turma. Os 
colegas, em geral, interpretam a presença de um profes-
sor auxiliar como um indicativo de que apenas adultos 
e profissionais especializados estão preparados para 
interagir com os colegas com necessidades especiais e 
por esse motivo se afastam deles (TEIXEIRA; KUBO, 
2008. p. 75.)

Existe ainda o Estatuto da Pessoa com Deficiência que trata 
sobre inclusão na educação, saúde, trabalho, cultura e esporte e de-
termina punições a quem pratica discriminação contra deficientes e 
tem como objetivo possibilitar uma maior qualidade de vida social.

Para além do Estatuto, a Constituição da República (1988) em 
seu art. 1º, inciso III cita que “A República Federativa do Brasil, for-
mada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos a dignidade da pessoa humana”.

Ainda constitucionalmente, tais direitos continuam a ser dispostos 
no art. 3º “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 
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do Brasil: (...) IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.

O princípio constitucional fundamental da dignidade da pessoa hu-
mana diz respeito ao direito inerente que o ser humano tem, não apenas 
de ter vida, mas também primando-se por vida digna. Na formação de 
um Estado Democrático de Direito, a vida digna a todos os indivíduos é o 
que permite uma convivência harmônica e pacífica entre todos. Existem 
dez razões que precisamos aprender e entender sobre a Síndrome de 
Down que são de extrema importância e nunca se comentou: Síndrome 
de Down não é doença; Pessoas com síndrome de Down não são todas 
iguais; Pessoas com síndrome de Down têm deficiência intelectual; As 
pessoas têm síndrome de Down, não são portadoras de Síndrome de 
Down; A pessoa é um indivíduo, ela não é a deficiência; Pessoas com 
síndrome de Down têm opinião; Pessoas com síndrome de Down não de-
vem ser tratadas como coitadinhas; De perto, ninguém é normal; Direito 
constitucional à inclusão e à cidadania; A terminologia é importante.

Intervenções pedagógicas dos professores

No espaço da sala de aula o professor é aquele mediador que 
vai direcionando e orientando as etapas do processo de aprendizagem 
dos seus alunos para que possam desenvolver habilidades e competên-
cias que lhes são próprias. Quando tratamos do trabalho docente frente 
à educação inclusiva o professor não pode esquecer que deve oportuni-
zar condições de aprendizagem que atendam as pluralidades de alunos 
em sala de aula, sem deixar de considerar as especificidades inerentes 
a cada um. A especialista em Educação Inclusiva Daniela Alonso, em 
entrevista para a revista Nova Escola destacou que o educador deve 
intervir nas atividades em que o aluno ainda não consegue desenvolver 
sozinho, auxiliando o estudante para que ele se sinta capaz de realizá-
-las e partindo dessas ações é que o professor vai selecionando pro-
cedimentos de ensino e de apoio para que possa compartilhar, realizar 
confrontos e solucionar os conflitos cognitivos que se apresentem.

Neste contexto é que se descortina o novo campo de 
atuação da Educação Especial. Não visando importar 
métodos e técnicas especializados para a classe regu-
lar, mas sim, tornando-se um sistema de suporte per-
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manente e efetivo para os alunos especiais incluídos, 
bem como para seus professores. Como mencionado, a 
Educação Especial não é mais concebida como um sis-
tema educacional paralelo ou segregado, mas como um 
conjunto de recursos que a escola regular deverá dispor 
para atender à diversidade de seus alunos. (GLAT. FER-
NANDES, p. 5, 2005)

Para que a escola oferte uma educação de qualidade que alcan-
ce a todos os alunos, apresentando ele ou não algum tipo de deficiência, 
é de extrema importância que seus professores recebam a capacitação 
necessária e que a escola seja preparada e organizada, pois “inclusão 
não significa, simplesmente, matricular os educandos com necessida-
des especiais na classe comum, ignorando suas necessidades especí-
ficas, mas significa dar ao professor e à escola o suporte necessário à 
sua ação pedagógica” (MEC-SEESP, 1998. Apud Glat, 2005, p. 4-5).

No caso de uma formação inicial e continuada direciona-
da à inclusão escolar, estamos diante de uma proposta 
de trabalho que não se encaixa em uma especialização, 
extensão ou atualização de conhecimentos pedagógi-
cos. Ensinar, na perspectiva inclusiva, significa ressigni-
ficar o papel do professor, da escola, da educação e de 
práticas pedagógicas que são usuais no contexto exclu-
dente do nosso ensino, em todos os seus níveis. A inclu-
são escolar não cabe em um paradigma tradicional de 
educação e, assim sendo, uma preparação do professor 
nessa direção requer um design diferente das propostas 
de profissionalização existentes e de uma formação em 
serviço que também muda, porque as escolas não serão 
mais as mesmas, se abraçarem esse novo projeto edu-
cacional. (MANTOAN, 2006, p. 35).

Nesse contexto, o processo de aprendizagem voltado para alu-
nos com Síndrome de Down ocorre de acordo com as dificuldades e 
fragilidades que variam de cada um, pois mesmo diante das suas limi-
tações, por meio de estímulos ele é capaz de realizar suas atividades. 
Pensando nas dificuldades, apresentamos a seguir, de acordo com a 
obra Práticas Pedagógicas Inclusivas (2019), ações pedagógicas e es-
tratégias para melhor adesão no aprendizado do jovem com a síndrome:

● O professor deve propor atividades que despertem a 
aprendizagem dos alunos, dando sempre um contexto que es-
timule seu pensamento, em que ele mesmo seja capaz de or-
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ganizar. A tarefa feita pelo professor deve ser igual para todos, 
levando-se em consideração as limitações de cada um, quanto 
a sua adaptação;

●  As práticas pedagógicas de leitura, escrita e oralida-
de vêm sendo adaptadas de acordo com as características de 
cada um, para a partir daí, poder conhecer melhor o aluno, em 
suas limitações e suas habilidades.

●  Aplicar atividades como associar imagens com o que 
ela se refere, por exemplo, mostrar imagens e perguntar se é 
uma paisagem natural ou humanizada; ou ainda associar a em-
balagem com as informações que ela apresenta. Incentivar o 
repertório verbal, mostrando a cada ação uma palavra e a cada 
palavra uma ação; estimular a discriminação visual auditiva e 
fazer uma atividade de cada vez.

● Dar a eles a autonomia nas pequenas coisas do dia 
a dia, dando oportunidade e atribuindo tarefas, atividades que 
promovam o conhecimento de músicas, jogos individuais e co-
letivo; conceitos matemáticos com desafios de situação-proble-
ma; de mundo, geografia, história e ciências;

●  É importante que o professor crie, na sala de aula, 
situações que permitam trabalhos em grupo, para maior 
interação, melhor convívio e resultados nas dinâmicas. Dando-
lhes atenção, sabendo que este é um elemento crucial para a 
expansão dos processos cognitivos;

● Para os jovens na faculdade também não é diferente, 
qualquer processo de aprendizagem já citado deve envolver 
motivação, afeto e respeito à sua forma única de ser. É impos-
sível que se consigam fazer entender e haja desenvolvimento 
da parte deles, sem que haja incentivo, só assim, você, pro-
fessor, irá despertar o interesse deles. A partir da convivência, 
as necessidades do ser humano surgem, uma vez que ele se 
distingue de tudo pela ação e palavra;

● Para dificuldade visual: é importante que o aluno fique 
próximo ao data show ou quadro, utilizando letras maiores e 
seja específico ao explicar o conteúdo dentro de sala de aula.;

● Para Dificuldade de audição: Reforce o discurso com 
expressões faciais, sinais ou gestos, com material de apoio vi-
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sual, explorem figuras, fotos e objetos e sempre repita para o 
aluno os comandos e explicações;

● Para dificuldade de fala e linguagem: Crie oportunida-
des para que o aluno possa se comunicar, se expressar com 
outras pessoas, procurando falar sempre olhando um nos 
olhos do outro, utilizando linguagem mais simples. Para uma 
boa aprendizagem, é importante verificar o entendimento; peça 
para que o aluno repita as instruções que lhe foram passadas, 
sempre o observando em suas maiores dificuldades;

● Para capacidade de concentração mais curta: Elabore 
tarefas curtas, focalizadas e definidas claramente; desenvolva 
atividades criativas, respeitando suas limitações 11 de raciocí-
nio, e explore outras mídias, como o trabalho no computador, 
que também estimula seu interesse e concentração.

A escola como espaço inclusivo

A Constituição Federal no seu artigo 205, estabelece a educa-
ção como direito de todos e dever do Estado e da família, a qual deve 
ser incentivada com a colaboração da sociedade, visando o desenvol-
vimento pleno da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 
e qualificação para o trabalho. Sob essa perspectiva, observa-se que, 
no que tange o direito à educação, inclui todas as pessoas sem dis-
tinção de classes, condições ou necessidades especiais. A escola, 
portanto, é o local onde deve-se configurar na prática a inclusão e 
acolhimento das diferenças existentes entre as pessoas.

Em primeiro lugar, é sabido que é na escola onde a criança 
começa a ter suas primeiras relações de interação com o meio social, 
e é a partir dessa interação que a fará conhecer o mundo a partir das 
experiências vivenciadas nessa etapa. É também nesse estágio, que o 
indivíduo forma a sua personalidade e os qualifica para a vida adulta.

Por muito tempo observou-se uma padronização dos estudan-
tes no modelo bancário de educação. No entanto, com o passar dos 
anos esse paradigma vem sendo quebrado e substituído pela valoriza-
ção do ser humano na sua totalidade, heterogeneidade e diversidade. 
De acordo com Paulo Freire (2001, p. 99), vive-se um momento de 
ruptura na educação, e essa ruptura está baseada na valorização dos 
sujeitos, que segundo ele:
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[....] é sempre processo, e sempre devir, passa pela rup-
tura das amarras reais, concretas, de ordem econômica, 
política, social, ideológica etc., que nos estão condenan-
do à desumanização. O sonho é assim uma exigência 
ou uma condição que se vem fazendo permanente na 
história que fazemos e que nos faz e refaz.

A escola precisa estar disposta a refletir sobre os momentos 
históricos e procurar modificar-se de modo a considerar a diversidade 
como características dos sujeitos, a fim de oferecer uma educação 
igualitária para todos.  É preciso, sobretudo, enxergar no educando um 
ser humano único e com características especiais, gente que deve ser 
vista e respeitada na sua individualidade.

Gosto de ser gente, porque sei que a minha passagem 
pelo mundo não é predeterminada, preestabelecida. 
Que o meu “destino” não é um dado mas algo que pre-
cisa ser feito e de cuja responsabilidade não posso me 
eximir. Gosto de ser gente porque a História em que me 
faço com os outros e de cuja feitura tomo parte é um 
tempo de possibilidades e não de determinismo. Daí que 
insista tanto na problematização do futuro e recuse sua 
inexorabilidade (FREIRE, 2002, p. 58).

De acordo com Paulo Freire, cada um de nós passa pelo mun-
do com uma missão preestabelecida.  O autor se coloca na condição 
de um ser comum que interage com outros seres comuns, e cada um 
possui responsabilidades sobre os outros. É por meio da interação que 
ambos se complementam e promovem o acolhimento e inclusão um 
ao outro. A escola, portanto, é o primeiro vínculo dessa relação social 
entre as pessoas. Nela o indivíduo experimenta o contato com outras 
individualidades, é por isso que ela deve ser um ambiente desprovido 
de preconceito ou rótulos, para que o educando se sinta inteiramente 
pertencente e seguros por meio da confiança construída ao longo do 
tempo.

Segundo Mantoan (2010), a inclusão é uma provocação, cuja 
intenção é melhorar a qualidade do ensino das escolas, de modo a 
atingir a todos. O termo educação inclusiva pressupõe a disposição 
da escola de atender a diversidade total das necessidades dos alunos 
especiais nas escolas comuns.

A Secretaria de Educação Especial do MEC (SEESP), atra-
vés do documento Política Nacional de Educação Especial que rege 
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oficialmente os serviços públicos nesta área, considera a Educação 
Especial como sendo:

[...] um processo que visa a promover o desenvolvimento 
das potencialidades de pessoas portadoras de deficiên-
cias, condutas típicas ou altas habilidades, e que abran-
ge os diferentes níveis e graus do sistema de ensino. 
Fundamenta-se em referenciais teóricos e práticos com-
patíveis com as necessidades específicas de seu aluna-
do. O processo deve ser integral, fluindo desde a estimu-
lação essencial até os graus superiores de ensino. Sob 
esse enfoque sistêmico, a educação especial integra o 
sistema educacional vigente, identificando-se com sua 
finalidade, que é a de formar cidadãos conscientes e 
participativos (BRASIL, MEC/SEESP,1994, p.17).

A Educação Inclusiva implica em mudança de paradigma que 
visa uma educação transformadora em benefício de todos. Alunos 
com desempenhos diferentes alcançarão o mesmo objetivo na sala de 
aula, que é a aprendizagem.

Educação inclusiva é o processo que ocorre em escolas 
de qualquer nível preparadas para propiciar um ensino 
de qualidade a todos os alunos independentemente de 
seus atributos pessoais, inteligências, estilos de aprendi-
zagem e necessidades comuns ou especiais. A inclusão 
escolar é uma forma de inserção em que a escola co-
mum tradicional é modificada para ser capaz de acolher 
qualquer aluno incondicionalmente e de propiciar-lhe 
uma educação de qualidade. Na inclusão, as pessoas 
com deficiência estudam na escola que frequentariam 
se não fossem deficientes. (SASSAKI, 1998, p. 8).

Trabalhar na perspectiva inclusiva significa respeitar os dife-
rentes saberes e como disse Mantoan (2003) educar para a inclusão 
consiste em rever paradigmas e quebrar preconceitos, sendo neces-
sária uma mudança no modelo educacional. Ainda segundo Mantoan 
(2003) a inclusão nunca ocorrerá enquanto a sociedade se sentir no 
direito de escolher quais serão incluídos.

Considerações finais 

Mediante nossas pesquisas e experiências, buscamos com-
preender e analisar informações sobre os portadores da Síndrome de 
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Down e algumas das suas limitações, mas também suas habilidades 
cognitivas, motoras e sócio afetivas. Entre esses estudos e pesquisas foi 
possível perceber a importância da família como mediadora no proces-
so de socialização do educando com Síndrome de Down no ambiente 
escolar. A família com uma criança com essa Síndrome vai passar por 
uma sucessão de aprendizagem, uma assimilação um pouco mais lenta 
da criança na maioria dos casos, porém irá conseguir compreender que 
ele é um sujeito ativo que precisará de oportunidades para interações no 
ambiente escolar regular e desenvolver as competências e habilidades 
necessárias.

As intervenções pedagógicas planejadas pelos professores, 
gestão em parceria com a família, irão criar novas estratégias para de-
senvolverem atividades voltadas para a socialização e também oportu-
nizar à criança com a síndrome uma aprendizagem mais significativa. 
Essa parceria beneficia a todos e ajuda na inclusão no ensino regular. 
Propor para os educandos com a síndrome intervenções de acordo 
com cada dificuldade seja na fala, auditiva, concentração, entre outras 
citadas anteriormente.

 A inclusão desses educandos nas escolas é uma pequena 
parte, um diferencial do que pode ser feito por essas crianças para 
garantir a alegria, o aprendizado, a valorização e o respeito do indi-
víduo portador dessa necessidade especial, como um cidadão ativo 
com direitos e garantir que sejam cumpridos. Eles sentem, pensam e 
criam, e partindo dessas observações tomando como base os estu-
dos, experiências e bibliografia consultada percebe-se a necessidade 
de oferecer as mesmas condições de aprendizagem e socialização, 
independente das limitações ou dificuldades que o portador da síndro-
me pode apresentar. 

Que possamos proporcionar com esse artigo reflexões sobre 
às práticas abordadas tanto pela família quanto pela escola sobre a 
educação, o desenvolvimento, as interações, garantir os direitos do 
aluno portador de Síndrome de Down, sua vivência escolar, no âmbito 
familiar, social e cultural. Para o educando com a síndrome ter novas 
perspectivas e ser mais ativo no meio familiar e sociocultural.
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RESUMO 
Objetivou-se por esse trabalho, relatar a experiência em um grupo de 
apoio à pessoas enlutadas. O grupo foi desenvolvido no período de 
10 encontros semanais, com duração de em média 2 horas, em uma 
instituição da região sul do Brasil, com objetivo de acolher demandas 
relacionadas ao luto, bem como a promover a ressignificação desta 
experiência e vivência. O grupo contou com a participação de 6 pes-
soas, majoritariamente do sexo masculino. Ao longo dos encontros 
foram trabalhadas temáticas como o ciclo da vida, fases do luto, triste-
za, culpa, autocompaixão, luto como fator estressor e autocuidado. No 
decorrer do grupo, constatou-se a melhora gradativa dos participan-
tes, bem como a compreensão do luto como parte do ciclo da vida e a 
efetivação do grupo como rede de apoio. Espera-se que os resultados 
deste relato possam subsidiar reflexões sobre a necessidade de abor-
dar os aspectos expressados, bem como contribuir para formulação 
de ações de apoio à pessoa enlutada. 
Palavras-chave: Ciclo da vida; Luto; Autocuidado. 

INTRODUÇÃO 

O significado da morte e do luto passou por ressignificações 
ao longo dos séculos devido ao contexto cultural, período histórico e 
papéis incorporados pelos sujeitos e suas necessidades. Apesar de 
estar presente no cotidiano das pessoas, este tema tem atenção re-
duzida. Falar sobre a morte em nossa sociedade é um tabu. Contudo, 
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abrir diálogos sobre o tema buscando a sua naturalização pode vir a 
se tornar uma prática relevante para a sociedade. Desta forma, tor-
na-se possível melhor compreensão desse processo que atravessa a 
vida (ARANTES, 2019). 

Segundo Kübler-Ross (1998) a experiência de luto é vivenciada 
através de cinco estágios: negação, raiva, negociação, depressão e 
aceitação. Porém, cabe ressalvar que o luto é um processo subjetivo. 
Desta forma, é possível vivenciá-las em ordem e intensidades diver-
sas ou senti-las de forma simultânea. Logo, a vivência do luto é intei-
ramente singular e particular. Cada indivíduo irá reagir de forma dife-
rente, transcorrendo entre idas e vindas, oscilações entre a impressão 
intrusiva da presença de quem morreu e a realidade irrevogável de sua 
ausência (DANTAS; et al., 2020). 

Contudo, apesar do conceito de luto geralmente estar associa-
do à perda de um ente querido, também está ligado a diversas situa-
ções na qual uma pessoa passa por perdas e necessita de um tempo 
para ultrapassar este momento (RAMOS, 2016). Ainda neste sentido, 
o luto não está relacionado tão somente à perda de uma pessoa, mas 
também de um emprego, animal de estimação, mudança de moradia, 
dentre outros fatores que possuem profunda conexão com indivíduo 
enlutado (SILVEIRA et al., 2020). Outros autores como Dantas (et al., 
2020) acreditam que o processo de luto implica na resolução gradual 
da ambiguidade entre presença e ausência da pessoa amada. Para 
que o processo de luto seja bem sucedido é necessário o reconheci-
mento de uma realidade fundamentalmente alterada, ou seja, não há 
como o trabalho do luto ocorrer sem o reconhecimento da perda. 

Considerando o contexto do luto, Yalom (2006) cita que um gru-
po de apoio faz com que os integrantes tenham maior capacidade de 
lidar com seus problemas, melhoria do bem-estar e maior conheci-
mento sobre suas condições. Osório (2007) menciona que a motiva-
ção grupal será o principal instrumento de ação terapêutica que ocorre 
nas trocas de experiências. Igualmente, é possível compreender me-
lhor os próprios sentimentos através do respeito, empatia e amor, o 
grupo ampara quem convive com a ausência de quem ama, facilitando 
o caminho para ressignificar a própria vida.

Perceber que mais pessoas vivenciam situações semelhan-
tes ou tiveram processos diferentes ajuda a amenizar a solidão e a 
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aprender mais sobre o luto. Deste modo, considerando a relevância da 
construção e desenvolvimento de um programa de apoio ao enlutado, 
o grupo de apoio às pessoas enlutadas teve como objetivo acolher 
demandas relacionadas ao luto, bem como promover a ressignificação 
desta experiência e vivência. 

METODOLOGIA 

Trata-se de um relato de experiência acerca de uma atividade 
desenvolvida por 7 acadêmicos do curso de Psicologia de uma insti-
tuição do sul do Brasil. As atividades apresentadas foram fomentadas 
no período no segundo semestre do ano de 2021, por meio de 10 en-
contros semanais, com duração de em média 2 horas. Ao longo dos 
encontros foram trabalhados os seguintes temas: Ciclo da vida; fases 
do luto; tristeza e depressão; luto como fator estressor, autocompaixão 
e autocuidado. 

Os princípios metodológicos utilizados baseiam-se na pesqui-
sa qualitativa, segundo Minayo (2004) essa abordagem considera o 
significado e a intencionalidade presente nos atos, nas relações e nas 
estruturas sociais, na medida em que se levam em conta os níveis 
mais profundos das relações sociais, as quais não podem ser opera-
cionalizadas em números e variáveis. 

Para tanto, elegeu-se como referencial teórico o aconselhamen-
to psicológico e os grupos de apoio ao luto. Neste sentido, a pesquisa 
qualitativa permite uma melhor compreensão das demandas e dos ob-
jetos que serão analisados devido a forma descritiva de obtenção dos 
resultados, bem como permite identificar significados, motivos, aspi-
rações, crenças, valores e atitudes dos participantes (GODOY, 1995). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a perda de um ente querido, o sujeito pode vir a vivenciar 
um processo de luto, experiência a qual ocorre de forma singular e 
individual, influenciando o meio social. Em algumas pessoas esse pro-
cesso pode vir a gerar um sofrimento psíquico, e consequentemente 
acarretar a necessidade de ajuda profissional que auxilie o enlutado 
a ressignificar a experiência da perda (COELHO FILHO; LIMA, 2017). 
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Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais (DSM-V) (2014) o processo de luto sem complicações, ou luto 
normal, é compreendido como uma reação normal à morte de um ente 
querido, que pode apresentar sintomas depressivos, como a tristeza, 
insônia, apetite reduzido e perda de peso, e o prazo do processo de 
luto vai variar entre os grupos culturais. 

Para o historiador Philippe Ariès (2003) a morte atravessa to-
das as vidas e muitas vezes acaba por não ser um processo fácil. O 
historiador ainda salienta que deixar de pensar na morte não a retarda 
tão pouco a evita, pelo contrário, pensar na morte pode corroborar 
como o movimento de aceitá-la e percebê-la enquanto experiência tão 
importante e valiosa quanto qualquer outra. Neste sentido, expandido 
para os encontros do grupo de apoio, foram expressados pelo parti-
cpantes o luto por suicídio; luto infantil e luto por COVID-19. 

Ao supracidado, Rocha; Lima (2019) destacam que o luto por 
suicídio pode gerar no sujeito sentimentos particulares, como vergo-
nha e outros fenômenos complexos, além dos sentimentos carecteris-
cos do luto normal, e o que pode ser explicado pelo tabu em torno do 
suicídio, podendo acarretar no desenvolvimento de transtornos psico-
lógicos, como a depressão e até a dependência química. E elas ainda 
salientam que após a perda de um familiar por suicídio, é importante 
que os sobreviventes, aqui entendidos como os familiares que perde-
ram o ente querido, recebam suporte especializado, reconhecendo as 
suas necessidades individuais, pois embora haja sofrimento e dificul-
dades, é possível que os sentimentos experienciados pelos familia-
res sobreviventes sejam ressignificados e eles possam encontrar uma 
nova maneira de viver. 

Referente ao luto infantil, para Gonçalves (2012), a morte de 
uma criança requer olhar atento, uma vez que ela contradiz o ciclo vital, 
que pressupõe a fase infantil, adulta e velhice. O autor expressa que 
o impacto psicossocial da morte de um filho impacta em mudanças de 
ordem diversa, sejam elas pessoais, profissionais ou sociais. Dentro 
os relatos, 3 dos participantes também expressaram que o ente que-
rido veio a falecer em período pandêmico. Neste sentido, as autoras 
Sunde e Sunde (2020) pontuam que cada cultura espera uma rotina 
de rituais e um último adeus, independentemente das circunstâncias 
em que a morte ocorra. Quando esses rituais são impossibilitados de 
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ocorrer, como no caso da COVID-19, podem gerar muita dor, sofrimen-
to e sentimento de culpa, podendo se perpetuar pela vida toda. 

As autoras apontam que as restrições sobre o manejo e en-
terro dos falecidos, nos casos de infecção suspeita ou confirmada, 
têm produzido luto complicado, porque os sepultamentos acontecem 
sem a despedida dos parentes e sem cerimônias fúnebres. Devido ao 
distanciamento social, algumas instituições hospitalares têm adotado 
técnicas para manter a comunicação do paciente com seus familiares, 
por meio de chamadas e/ou videochamadas para aliviar e gerar conta-
to com seu ente querido. 

“Encontros consigo e com o outro” Grupo como rede de apoio 

O primeiro encontro foi composto por apresentação do grupo 
e a realização das dinâmicas de “Quem eu sou?” e “Rede de apoio”. 
Havendo assim, a apresentação dos estagiários quando a proposta do 
grupo e seus objetivos, dispondo assim da quantidade de encontros, 
dias e horários semanais. A posteriori foi levantado as questões éticas 
de sigilo e assinatura dos termos de autorização de uso de imagens e 
fala para fins de estudo acadêmico. Durante a apresentação os par-
ticipantes foram conduzidos pela dinâmica “Quem eu sou?”, em que 
precisavam escrever em uma folha A4 “Quem eu sou?”, “Porque es-
tou aqui?” e “Como estou me sentindo?” e compartilhar com o grupo. 
Um dos participantes relata que está se sentindo ‘preso’ e que quer 
se soltar do luto, além de estar com dúvidas e sentindo que está pio-
rando, finalizando a fala com “Será que fui um bom pai?” [sic]. Outro 
participante relata que possui dificuldade de se abrir, mas que ao fim 
do encontro se sentiu mais confortável para falar do assunto. 

Tendo em vista que no processo de luto existe a necessidade 
de criação de vínculos e rede de apoio. Para a dinâmica de “rede de 
apoio”, os participantes se dispuseram em formato de roda. No qual, 
cada participante respondeu às seguintes perguntas: “Você já viven-
ciou o processo de luto?” e “O que o luto significa para você?”. De 
forma que seguravam uma parte do barbante e jogavam o rolo de 
barbante para outro participante. Logo, no fim da dinâmica foi possível 
concluir que todos estão interligados, formando uma grande rede de 
apoio. 
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No segundo encontro foi desenvolvida a dinâmica da “Roda da 
vida”, que buscava avaliar o nível de satisfação presente naquele mo-
mento dos participantes em referência a áreas específicas das suas 
vidas. A dinâmica foi realizada em uma folha de papel A4 e, disponi-
bilizado um modelo pronto da atividade em um quadro, para que eles 
pudessem visualizar a proposta da atividade. Ela aborda 4 categorias 
da vida, sendo a qualidade de vida, o pessoal, o profissional e os re-
lacionamentos. E dentro de cada categoria tem as subdivisões. O um 
seria ruim e o dez seria o melhor de todos, onde cada um deveria co-
lorir onde se veem naquele momento dentro de cada categoria. 

Diante da dinâmica, algumas falas se fizeram marcantes, 
como: “essa roda da vida hoje, de como estou hoje, não sou eu” [sic]. 
Demonstrando que o luto despersonaliza o sujeito, a ponto dele não 
se reconhecer diante das categorias, porém, ao mesmo tempo a cate-
goria relacionamento evidenciou como os participantes possuem uma 
rede de apoio e como isso é significante para eles, “relacionamen-
to amoroso: bom... é que aqui eu botei um com um zero atrás, dez. 
Porque tenho uma esposa fabulosa, tá?! Ela que me segurou muito [...] 
hoje eu tô andando fazendo tudo isso graças a ela, né?!:” [sic]. Em ou-
tro relato aparece da seguinte maneira: “é... relacionamento amoroso 
e família eu acho que é nota máxima, pra mim é muito importante ter 
uma parceira que me acompanha [...] ela se abdicou muito da vida dela 
pra ta ao meu lado, então eu sou muito grato a todo esforço [...]” [sic]. 

O terceiro encontro teve como tema principal as fases do luto, e 
para trabalhar esta temática foi proposta uma dinâmica sobre as cinco 
fases do luto: a negação, raiva, negociação, depressão e a aceitação. 
O luto não acontece de forma linear, é muito individual e cada pessoa 
vive esse processo da sua maneira. A negação acontece quando a 
pessoa começa a negar que aquele fato aconteceu. A raiva, é uma 
mistura de sentimentos de forma muito intensa. A negociação, estágio 
do “e se”, é uma fase em que as pessoas negociam seus sentimentos. 
Já a depressão e a aceitação, acontecem quando a pessoa começa a 
perceber que merece seguir em frente. 

De todas as fases apresentadas a que os participantes mais se 
identificaram foi a fase da negociação. O sentimento de culpa ainda 
permanecia presente e apesar de aos poucos reconhecerem que fize-
ram tudo o que estava em seu alcance, a dor era tão grande que aca-
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bavam buscando por justificativas para aliviar esse sofrimento. Para 
finalizar o encontro foi realizada a pergunta “O que motiva você a con-
tinuar a viver?”, e como resposta de todos os participantes presentes, 
o vínculo familiar mostrou-se ser a principal base que os sustentam. 

O quarto encontro teve como tema a importância da tristeza 
em nossas vidas e nos processos de luto. Desta forma, foi trabalhado 
o filme ̈Divertida Mente ̈ e a sua proximidade com a vida dos parti-
cipantes. Fica evidente como existe uma fuga da tristeza através de 
falsa alegria, pois o nosso contexto social não nos permite ficar tristes. 
Adicionalmente, foi realizada uma dinâmica para que o grupo pudesse 
expressar a sua tristeza através de massa de modelar que evidencia 
a subjetividade de cada pessoa. Os participantes trouxeram uma mala 
de viagem (visitar o ente falecido), um ninho sem filhotes (mas que po-
derá ser novamente preenchido), um quadrado (não é fácil de engolir), 
e uma cabana (escuridão) como forma de expressar a sua tristeza. 

Para o quinto encontro, tivemos a presença de uma nova parti-
cipante, onde a mesma se encontrou neste único encontro, se foi inte-
ressante ter perspectivas de outras formas de luto com esta integrante 
e de todo o seu processo e trajetória. Para este encontro, foi proposto 
uma dinâmica da “Linha do Tempo”, onde os recursos utilizados foram: 
Canetas e papéis, e perguntas chaves foram realizadas, das quais fo-
ram: O momento mais marcante da infância até os dias atuais? O que 
vocês sabem sobre o episódio do seu nascimento? Qual a lembran-
ça mais importante que vocês têm dos seus avós? Qual a lembrança 
mais marcante que vocês têm do seu pai e da sua mãe? Como os seus 
pais se conheceram?. Referente às perguntas, notou-se uma reflexão 
de todos os participantes, onde muitos olharam com carinho a sua 
vida com suas bagagens culturais e refletiram acerca de todas suas 
trajetórias até então. 

No sexto encontro foi trabalhada a culpa através das cartas 
de autocompaixão. Esta dinâmica teve como objetivo mostrar para os 
participantes que nós geralmente somos mais gentis e temos mais 
paciência com as outras pessoas do que com nós mesmos. Também 
foi trabalhada a culpa pelo falecimento em si e pelas coisas que po-
deriam ter sido feitas. Já no sétimo encontro foi trabalhado a ideia do 
luto como fator estressor. Como dinâmica foi utilizada bexigas, quanto 
mais estresse mais deveriam encher as bexigas até estourar. Neste 
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sentido, foi trabalhada a ideia de que nós devemos conversar sobre os 
problemas e sobre o luto para não estourar como as bexigas. 

Para o oitavo encontro foi solicitado ao grupo que assistissem 
o filme “Viva - A Vida é uma festa”, que traz como reflexão a questão 
da despedida, a importância da lembrança, o ato de dialogar, e a união 
da família. O intuito desta atividade seria trazer a reflexão sobre o filme 
juntamente com o ponto de vista de cada um, sobre o valor da realiza-
ção de um cerimonial para a pessoa querida que está atravessando 
esta passagem, ainda a reflexão sobre as homenagens e lembranças 
realizadas para aqueles que já se foram, como forma de carinho em 
sua memória. Após, foi realizada uma dinâmica utilizando o baralho 
do Grook com o intuito de demonstrar as dificuldades encontradas na 
comunicação dos sentimentos e como é importante ouvir para com-
preender e não julgar, e o quanto precisamos saber o momento certo 
de falar, e de expressar aquilo que pra nós parece ser o óbvio. Em 
cada rodada do jogo foi possível identificar a interação entre eles e 
o momento foi marcado de risadas e descontração, foi possível ver o 
vínculo que foi formado no grupo. 

Em conseguinte, o novo encontro teve como tema a criação 
de um memorial com cartas, fotos ou um objeto trazido pelos parti-
cipantes que lembrava o ente querido, o memorial teria o objetivo de 
realizar simbolicamente a despedida. Assim, todos os participantes se 
sentaram no chão em almofadas, isto foi sugerido para que o ambiente 
pudesse ficar mais aconchegante para que assim o grupo pudesse 
se sentir ainda mais acolhido, logo os participantes começaram a ler 
suas cartas e relatar o que sentiu ao escrever, suas palavras foram 
cheias de emoções, narrações de saudades, noticias das famílias, até 
de suas rotinas, para alguns o momento também foi de silêncio e lem-
branças boas. Com esta dinâmica foi possível analisar que ao escre-
ver a carta estes puderam sentir um certo “alívio”, como quem escreve 
para uma pessoa que está morando de fato em um lugar longe. 

No décimo e último encontro, inicialmente foi realizada uma di-
nâmica com uma folha sulfite, onde se pediu para que amassasse a 
folha e depois tentasse voltar a folha ao estado normal dela, a ativi-
dade tinha como finalidade representar todas as mudanças e trans-
formações que ocorre no processo de luto e fazer os participantes 
compreenderem que esse processo causava marcas e que não havia 
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como voltar para o estado que era antes, porém, a folha continuava 
sendo uma folha e com isso era possível partir para um novo estado 
carregando as marcas do processo. Em seguida, o grupo criou em 
conjunto um Hai Kai que representava as suas experiências e seus 
processos de enfrentamento do luto: 

“Vitória.

Superação e coragem. 

Força, persistência e resiliência. 

Vitória.” 

Para finalizar o encontro foi entregue aos participantes um “kit 
de sobrevivência”, o qual poderão buscar ali o essencial para uma ca-
minhada feliz. Este kit contava com seis objetos: um elástico, um clips, 
uma borracha, um chocolate, um curativo e um lápis. Com a seguinte 
descrição “O elástico serve para você lembrar de ser flexível. Pode 
ficar grande ou pequeno conforme sua capacidade e desejo de se 
relacionar com as outras pessoas, ele representa o amor. O clips ser-
ve para você lembrar de juntar forças, superar momentos difíceis que 
poderão surgir, ele representa a união. A borracha serve para você 
apagar da sua memória todo e qualquer mal-entendido, representando 
o perdão. O chocolate serve para você adoçar a sua vida, dos seus 
familiares e amigos, este representa o carinho. O curativo serve para 
lembrar de curar seus sentimentos, suas mágoas e seguir em frente, 
ele representa a superação. E por último o lápis, o qual serve para 
lembrar de anotar as coisas positivas que recebemos todos os dias e 
suas metas e objetivos, representando a esperança”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Comprovou-se com o grupo a existência da demanda de assis-
tência para pessoas enlutadas. O estudo constatou os benefícios das 
intervenções, bem como da criação de uma rede de apoio e a impor-
tância do envolvimento dos acadêmicos/estagiários com está temática 
e nesse cuidado durante a graduação em Psicologia. 

Sabe-se que vivenciar o luto é uma experiência única para cada 
envolvido a depender dos fatores relacionados ao vínculo com o ente 
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falecido, a forma como aconteceu a morte (inesperada ou anunciada), 
a idade do falecido e histórias de perdas anteriores do enlutado. O luto 
pode apresentar diversas reações a exemplo de angústia, raiva, dor, 
tristeza e saudade. No entanto, é um processo natural que demanda 
perpassar por algumas tarefas para ser elaborado. 

Ao realizar a intervenção – grupo de apoio – com pessoas que 
perderam um ente querido por causas diversas, percebeu-se o quão 
importante se faz a escuta e a atenção. Foram relatos que permearam 
desde o medo da perda e o momento da morte, às experiências viven-
ciadas durante o processo de luto e as redes de apoio que se fizeram 
presentes ou que deixaram lacunas no processo de elaboração do 
luto. 

Percebeu-se que familiares de pessoas que morreram por sui-
cídio apresentaram um grau elevado de sofrimento durante o luto, com 
estigmas da sociedade, sentimentos de culpa pela morte e questiona-
mentos em relação ao falecido. Enlutados de pessoas que faleceram 
repentinamente também apresentaram um nível de sofrimento exacer-
bado – como nas perdas que ocorreram devido a pandemia do CO-
VID-19. 

A enlutada por morte de uma filha ainda criança revelou o so-
nho interrompido e a frustração que sentiu durante a elaboração do 
luto, pois não se sentia autorizada a usufruir da felicidade sem culpa. 
O grupo de apoio para enlutados nos possibilitou vivenciar emoções e 
compreender lacunas existentes no cuidado com pessoas que viven-
ciam o luto. 

Desta forma, conhecendo os sentimentos e as dificuldades de 
familiares que enfrentaram o luto nas suas diferentes situações e con-
cepções, pretende-se sensibilizar os profissionais de saúde sobre a 
importância em oferecer uma escuta qualificada e ampliar a atenção 
aos enlutados com a ampliação de mais propostas como esta, pois 
por meio dos relatos dos próprios participantes foi possível perceber a 
importância do Grupo Sobre(viver) de apoio à enlutados e como fez à 
diferença a atenção e o cuidado que foi dispensado pelos mediadores 
– acadêmicos/estagiários de psicologia - a cada encontro. 

Podemos concluir que todo luto precisa ser olhado, apesar de 
nem todos os enlutados necessitarem de cuidado, o que ressalta a 
necessidade da existência de espaço a ser utilizado por aqueles que 
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demandarem atenção. Ofertar cuidado ao enlutado auxilia no proces-
so de elaboração das famílias, no resgate de prazer e continuidade da 
vida de quem permaneceu. 

Percebe-se, pois, que a maioria dos participantes que recebe-
ram cuidado no processo de luto, apesar da dificuldade e do sofrimen-
to que vivenciaram e vivenciam, conseguiram ressignificar suas vidas, 
sem complicações, nesse processo. Propõe-se a continuidade do 
cuidado à demanda de famílias em luto na Universidade em questão 
e que demais locais implantem intervenções neste sentido para que 
iniciado o cuidado, articulem-se os serviços, avalie-se o cumprimento 
dos objetivos e divulguem-se os resultados, para que o luto passe a 
fazer parte da atenção integral em saúde no Brasil. 
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RESUMO
Considerando as transformações dos últimos 5 anos na política edu-
cacional para a EJA no estado de Mato Grosso, especialmente com 
relação à forma de atendimento ao aluno, nos indagamos como es-
sas mudanças atingem os estudantes, visto que não encontramos um 
padrão contínuo de acolhimento e suporte ao estudante-trabalhador. 
O objetivo é analisar o atendimento Carga-horária etapa proficiência/ 
Componente curricular e o processo de escolarização da EJA. A me-
todologia utilizada é qualitativa, de caráter exploratório. Observamos 
que as mudanças em relação às formas de atendimento prejudicam 
os estudantes da EJA, pois o modo como é realizada atualmente ex-
clui as especificidades da modalidade, resultando na evasão e/ou uma 
educação quantitativa e pouco transformadora. Concluímos que a 
reorganização da política educacional no Estado é involutiva, recaindo 
em atraso instrutivo e pedagógico para a EJA.

1  Este trabalho foi apresentado na XVII Semana de Licenciatura - VIII Seminário da 
Pós-Graduação em Educação para Ciências e Matemática do Instituto Federal de 
Goiás - Campus Jataí, com publicação em Anais. Disponível em: http://revistas.ifg.
edu.br/semlic/issue/view/40.

CAPÍTULO 23

UM OLHAR PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
NO ESTADO DE MATO GROSSO – MT1
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Públicas.

ABSTRACT
Considering the transformations of the last 5 years in the educational 
policy for adult education in the state of Mato Grosso, especially with 
regard to the form of service to the student, we wonder how these 
changes affect students, since we did not find a continuous pattern of 
reception and support to the student-worker. The objective is to analy-
ze Hours of Proficiency Stage/Curricular Component and the adult 
schooling process. The methodology used is qualitative, exploratory. 
We observed that changes in the forms of care harm adult students, 
because the way it is currently performed excludes the specificities 
of the modality, resulting in the evasion and/or a quantitative and less 
transformative education. We conclude that the reorganization of edu-
cational policy in the State is involutive, falling into instructive and pe-
dagogical delay for adult education
Keywords: Education; Adult education; Public policy.

INTRODUÇÃO

A educação é um processo social permanente que socializa 
o indivíduo ao longo de toda sua vida (FREIRE,1992). Assim, são as 
experiências advindas do movimento de educação popular e princi-
palmente da realidade de exclusão, desemprego, miséria, da luta pela 
vida, pelo trabalho, entre outras lutas vividas pelos jovens e adultos de 
nossa sociedade que fazem da modalidade mais do que um enfrenta-
mento emancipatório por meio do conhecimento formal ou uma dívida 
social a ser reparada, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) é um 
projeto transformador de vidas.

De acordo com Arroyo (2001) a EJA é marcada por uma tensa 
relação de poderes e intenções, uma relação conflitante que envolve 
política e concepções socioculturais diferentes e diversas, dependen-
do do lugar social onde essa modalidade é desenvolvida. O depoi-
mento do educador reafirma a ideia de uma educação planejada e 
desenvolvida por abordagens específicas para a realidade de cada 
estudante e de cada localidade.
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É pensando nas especificidades do público da EJA que este 
trabalho se faz importante. Principalmente, ao analisarmos o atual 
cenário educacional do Estado de Mato Grosso que tem provocado 
críticas e discussões dentro e fora da comunidade escolar, através do 
“reordenamento” de diversas escolas pela Secretaria de Estado de 
Educação (SEDUC-MT). 

Essa nova “organização” para a educação, impacta diretamen-
te sobre a Educação de Jovens e Adultos, com o fechamento dos Cen-
tros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs) em todo estado. Com 
a premissa de fortalecer e ampliar o atendimento a EJA, a SEDUC 
transformou os CEJAs em Escolas de Desenvolvimento Integral de 
Educação Básica (EDIEBS), que ofertarão não só a EJA, mas tam-
bém Ensino Fundamental e Médio regulares (MATO GROSSO, 2020). 
Além de sucessivas mudanças na forma de atendimento ao aluno da 
EJA impactando diretamente no processo de ensino-aprendizagem, 
já que a nova forma de atendimento chamada Carga-horária-etapa 
proficiência/ componente curricular (presencial), parece não acolher 
as especificidades do público dessa modalidade, além de comprome-
ter o suporte ao estudante por parte do professor, também dispensa a 
formação docente específica para a modalidade.

É sob essa perspectiva que lançamos o olhar para as parti-
cularidades da EJA no estado de Mato Grosso no qual encontramos 
dados que mostram o grande déficit na educação dessa modalidade 
e apontam para questionamentos e desafios para política pública edu-
cacional da EJA no estado.

Assim, acreditamos que as políticas públicas estaduais volta-
das para a EJA e implementadas na última década precisam de um 
maior entendimento, pois esta é uma temática que demanda debates 
e discussões, sendo notória a necessidade de expandir as fronteiras 
da democratização do ensino na sociedade mato-grossense, a fim de 
minimizar os problemas sistematizados nessa modalidade de ensino 
como, por exemplo, a evasão escolar e/ou ensino pouco eficiente. 

O objetivo dessa investigação é refletir sobre a política pública 
voltada para a EJA no estado de Mato Grosso, analisando a forma de 
atendimento adotada atualmente (Carga-horária-etapa proficiência/ 
componente curricular). E a questão de pesquisa que norteou essa 
investigação é: como as mudanças em curso interferem no processo 
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ensino-aprendizado dos estudantes da EJA em duas escolas da rede 
estadual de ensino que ofertam a modalidade no município do interior 
de Mato Grosso? 

A metodologia para a realização deste trabalho parte da abor-
dagem qualitativa, de caráter exploratório. Sobre a abordagem quali-
tativa Lüdke e André (1986, p. 11), afirmam que “a pesquisa qualitativa 
tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisa-
dor como seu principal instrumento”. Cumpre-nos ressaltar que, de 
acordo com as autoras, a pesquisa qualitativa não intenciona quantifi-
car dados mais sim analisar discursos dos entrevistados. 

Do ponto de vista do objetivo pretendido, podemos definir esse 
estudo como sendo uma pesquisa exploratória, pois, permite ao pes-
quisador desenvolver um “planejamento mais flexível, podendo utilizar 
levantamentos bibliográficos ou entrevistas com pessoas que tiveram 
contato com determinado problema, assumindo as formas de pesqui-
sas bibliográficas e de estudo de caso” (GIL, 1996, p. 41).

Para coleta de dados, utilizaremos pesquisa bibliográfica e do-
cumental, para tanto serão utilizados livros e artigos científicos sobre 
a temática Políticas Públicas para EJA em Mato Grosso; documentos 
sobre as bases históricas e legais da EJA em Mato Grosso; e estudo 
de campo que será realizada através da observação direta das ativida-
des do grupo – professore e alunos de EJA de duas escolas da rede 
estadual de ensino no interior de Mato Grosso.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Refletir sobre Educação de Jovens e Adultos significa pensar 
nos indivíduos que tiveram, em algum momento de suas vidas, seus 
direitos à educação negados, ou seja, não tiveram a oportunidade de 
concluir ou mesmo de iniciar seus estudos, interrompendo a escolari-
dade regular.

Ao revermos os passos da educação brasileira notamos que as 
primeiras iniciativas para a educação tardia aponta para meados do 
século XVI com a chegada dos padres jesuítas nas terras continentais 
do Brasil que se dedicaram à educação de diferentes grupos sociais 
daquela época como,  por exemplo, à catequização dos índios e à 
instrução de adultos e jovens nativos e colonizadores (PAIVA, 1973).
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Assim, por muito tempo a Educação de Jovens e Adultos foi 
relegada até se definirem os primeiros contornos legais para a esco-
larização de adultos, através da Constituição de 1891, primeiro marco 
legal da República brasileira, que embora se preocupasse com a for-
malização do ensino se distanciou dos ideais republicanos ao reforçar 
a desigualdade social, excluindo o adulto analfabeto do voto, momento 
em que 82% da população maior de cinco anos era iletrada (HADDAD 
E DI PIERRO, 2000). 

Em 1934, a nova Constituição Federal estabelecia a obrigato-
riedade e gratuidade do ensino primário para todos, a Educação de 
Jovens e Adultos passa a ser tratada de forma mais sistematizada 
com a criação do Plano Nacional de Educação (PNE). Já nas déca-
das de 40 e 50, houve significativo desenvolvimento industrial, logo 
necessitava-se de mão-de-obra que desse conta desse crescimento, 
assim a preocupação educacional era a qualificação técnica para o 
desenvolvimento industrial. As pressões internacionais sofridas pelo 
Brasil, contribuíram para o lançamento de várias campanhas contra o 
analfabetismo (STRELHOW, 2010). 

Nos anos 1960, os movimentos sociais dão ênfase a Educação 
Popular, postulada por Paulo Freire, mas logo foram suprimidas pelo 
Golpe Militar de 64.  A Ditadura Militar, na década de 70, marca o início 
das ações do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) que 
se limitou a alfabetizar de maneira funcional, cabendo a esse público 
somente a apreensão da habilidade de ler e escrever. Na mesma dé-
cada, a implantação do ensino supletivo foi um marco importante na 
história do EJA do Brasil, com a criação dos Centros de Estudos Su-
pletivos em todo o País, com a proposta de atender às necessidades 
de uma sociedade em processo de modernização e com objetivo de 
escolarizar um grande número de pessoas, satisfazendo às necessi-
dades de um mercado de trabalho competitivo (MACHADO E CERVE-
RA, 2018). 

Em seus escritos,  Di Pierro (2005), assinala que com o fim da 
ditadura militar e a promulgação da Constituição Federal de 1988, a 
EJA ganha fundamentação legal e se constitui como um direito pú-
blico subjetivo adquirido pelo cidadão e, dever do Estado, ao garantir 
a inclusão à educação formal de jovens e adultos que não tiveram a 
oportunidade de estudar em idade própria. Na década de 90 com a 
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criação da a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
nº 9394/96, a EJA passa a ser vista sob outras perspectivas, além de 
uma política educacional é, acima de tudo, uma política social ao dar 
condições para que os alunos melhorem suas condições de trabalho, 
melhorem a sua qualidade de vida e com isso sejam respeitados na 
sociedade.

Esse direito também é assegurado pela legislação estadual es-
tabelecida na Resolução nº 180/2000 - CEE/MT que atribuiu à Secre-
taria de Educação de Mato Grosso a responsabilidade por estabelecer 
um programa para EJA tendo como objetivo educacional e social as 
funções, reparadora, equalizadora e qualificadora, pretendendo com 
isso a retratação aos direitos educativos violados, nivelação nas opor-
tunidades educacionais e qualificação permanente (FERREIRA; AL-
CÂNTARA; GAHYVA, 2013).

Apesar da legislação instituir garantias igualitárias ao acesso à 
educação respeitando as especificidades de cada etapa do estudo, vi-
vemos momentos difíceis na educação brasileira que não é pontual só 
ao Estado de Mato Grosso. O descompromisso com a educação tem 
raízes históricas nos problemas sociais decorrentes de uma herança 
cultural de quinhentos anos de dominação, fome, violência, corrup-
ção e analfabetismo. Essas profundas desigualdades perpetuadas em 
nossa sociedade são responsáveis pela parcela da população brasi-
leira que precisa renunciar a seus estudos na faixa etária adequada 
(LIMA, 2008).

Assim, ao discutirmos o papel social da escola, nos voltamos 
para o pensamento de Galtung (1981) que diz que a escola é um ins-
trumento mantenedor dos lugares sociais, isto é, as classes sociais se 
formam e se dividem de acordo com o grau de instrução e formação 
escolar a que tem acesso, o que fica mais evidente quando verifica-
mos o ciclo econômico que dispõe aos menos graduados as posições 
sociais mais baixas enquanto aos mais graduados a mais alta posição. 
O pensamento de Galtung (1981) é corroborado por Bourdieu (2007) 
ao ressaltar as condições estruturais que reproduzem as desigualda-
des sociais que nos ajuda a pensar a educação como um vetor social 
que transforma a sociedade, apostando na educação como principal 
determinante das oportunidades de inserção no mercado de trabalho 
e da remuneração recebida.
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Assim para os estudantes da EJA, a formação escolar consti-
tui um meio de ruptura com o - de acordo com os estudos de Bour-
dieu (2007) - efeito hereditário do capital econômico na sociedade. Ou 
seja, a tendência é que as classes mais baixas e com menor formação 
continue nessa situação uma vez que essas pessoas não conseguem 
acesso ao capital escolar e cultura, permanecendo no mesmo nível 
por gerações e gerações, daí o efeito hereditário.

A luz da literatura, Bourdieu (2007) entendeu a educação na so-
ciedade francesa do século XX como um fator de mudança socioeco-
nômica e cultural, compreendemos que a educação tardia fomentada 
pela EJA é uma possibilidade de acesso ao saber e, principalmente, 
de melhoria nas condições sociais e econômicas a que os estudantes 
estão submetidos. Vislumbramos na EJA um potencial social subvalo-
rizado, visto que essa modalidade é uma oportunidade de resgatar um 
cidadão que antes estava desmotivado e até perdido oferecendo a ele 
um ensejo de mudança de vida, não só pelo viés econômico, mas pela 
perspectiva cultural que muito provavelmente fará diferença para ele e 
para suas futuras gerações.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos últimos anos vivenciamos o desmantelamento da Educa-
ção de Jovens e Estudos no Estado de Mato Grosso, com a desca-
racterização dos CEJAs (Centro de Educação de Jovens e Adultos). 
Até 2020 no estado de Mato Grosso existiam 25 centros que atendiam 
cerca de 80 mil alunos matriculados segundo dados do Censo Escolar 
2018 (INEP, 2019). 

Dados do mesmo Censo mostram que apesar da demanda cres-
cente por esse tipo de modalidade com o aumento de 3,2% de matrí-
culas em 2018 em relação ao ano anterior, observamos uma constante 
redução de gastos com a manutenção dos centros, comprometendo 
a proposta pedagógica dessas escolas - aqui considerada a forma de 
funcionamento, de gestão e de organização curricular -  que por uma 
década serviram de práxis pedagógicas inovadora com atendimento por 
“Área de Conhecimento”, tornando viável uma visão mais orgânica da 
diversidade de conhecimentos com os quais lidamos no chão da escola 
e assim a concretização de uma educação mais inclusiva e humanista 
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(MELLO, 2010). Ademais, o CEJA buscava a valorização profissional, 
pois os professores tinham dedicação exclusiva com a escola, formação 
continuada específica para a modalidade EJA e uma proposta pedagó-
gica voltada para a emancipação dos estudantes. 

Com sucessivos cortes no orçamento a EJA teve o menor in-
vestimento da década em 2019, de acordo com os dados do Siste-
ma Integrado de Operações (Siop)1, o Ministério da Educação (MEC) 
destinou R$ 54,4 milhões ao programa em 2019, sendo que apenas 
R$ 1,5 milhão foi aplicado, valor que equivale a 2,8% do total. O valor 
empenhado para a EJA no atual governo é muito inferior ao que era 
destinado em 2014 quando a receita disponível a essa modalidade foi 
de R$ 679 milhões (GOMES, 2019).

É importante relacionar os investimentos financeiros na 
educação com estrutura, recursos humanos, formação especializada 
dos profissionais, com a qualidade de ensino ofertada, uma vez que 
essa relação é indissociável e afeta de forma direta o processo de 
ensino-aprendizagem (PAIVA, 2006). Nesse sentido, compreendemos 
que essa relação é assunto crucial para qualquer discussão sobre 
políticas públicas para a modalidade, e que agora faz com que o 
atendimento aos alunos da EJA seja reorganizado em Mato Grosso, 
adequando-se aos cortes e investimentos limitados que gerou ampla 
reforma no sistema educativo e sofreu transformações, ajustando-
se aos interesses do capital econômico em ascensão (BOURDIEU, 
2007). Além de se distanciar da efetivação de uma política pública 
voltada para as necessidades reais da EJA no estado de Mato Grosso. 

Dessa forma, as mudanças em curso em Mato Grosso, espe-
cialmente a aplicação do novo método Carga-horária Etapa Proficiên-
cia/ Componente curricular, fomenta discussões internas e externas à 
comunidade escolar, muito pelo caráter quantitativo e imediatista da 
proposta que parece não primar pela construção de saberes e evo-
lução do estudante no processo de aprendizagem, mas sim tornar a 
educação num “banco de horas” para aluno. O novo método também 
não oferece mais uma formação direcionada e atenta às particularida-
des dos sujeitos em educação tardia. E à medida em que qualidade do 
1 SIGA Brasil é um sistema de informações sobre orçamento público federal, que 
permite acesso amplo e facilitado aos dados do Sistema Integrado de Administração 
Financeira-SIAFI e a outras bases de dados sobre planos e orçamentos públicos. O 
relatório está disponível em: https://www12.senado.leg.br/orcamento/sigabrasil 

https://www12.senado.leg.br/orcamento/sigabrasil
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ensino ofertado pelas escolas de EJA, é ameaçada pela significativa 
contenção de gastos, acaba por colocar em risco a proposta pedagó-
gica voltada para emancipação dos estudantes e a descaracterização 
dessa modalidade no estado.

Uma forma de justificar as políticas educacionais de caráter 
compensatório e aligeirados, visto que os variados programas e pro-
jetos criados a partir da década de 90, tentam forjar uma “nova” iden-
tidade da EJA, porém, serviram apenas para perpetuar hegemonia 
inerente às necessidades de sociabilidade do próprio capital e não 
com a emancipação da classe trabalhadora. 

Vemos essas mudanças como fatores nocivos ao processo de 
ensino-aprendizagem, porque precisamos considerar a heterogenei-
dade do público da EJA, bem como seus interesses, preocupações, 
necessidades, expectativas em relação à escola e ao processo educa-
cional, e também suas vivências e identidade, a fim de construir uma 
proposta pedagógica que considere essas e outras particularidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de reconhecermos os avanços recentes na área educa-
cional nas últimas décadas, a história do Brasil nos mostra que a falta 
de atenção à educação é uma herança nacional voltada para a forma-
ção básica de mão de obra, não sendo tratada como uma prioridade 
para as políticas de inclusão social.

Assim, nossas considerações, ainda não conclusivas vem nos 
mostrando a necessidade de compreendermos que este estudo é im-
portante no intuito de provocarmos reflexões sobre a concepção de 
EJA que temos em Mato Grosso, sobre a qualidade do ensino que é 
ofertado e como a formação continuada dos professores garante que 
sejam respeitadas as especificidades dessa modalidade.

A investigação realizada até o momento nos mostra que a Edu-
cação de Jovens e Adultos em Mato Grosso sofre constantes desca-
sos pelo poder público e, desde 2018, com a reorganização da forma 
de atendimento carga-horária-etapa, vem acentuando a exclusão das 
especificidades de suporte ao aluno com o encerramento das ativi-
dades dos centros e escolas especializadas na modalidade e o re-
manejamento de recursos educacionais para outras áreas da gestão. 
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Além do mais, a constante redução de gastos com a manutenção dos 
centros resultou em seu reordenamento pelo governo do estado, com-
prometendo a proposta pedagógica para essa modalidade de ensino. 

Diante do exposto, o estudo nos permite entender que o Esta-
do se preocupa pouco com a formação dos professores que atuam 
diretamente com essa modalidade de ensino, pois com a exclusão da 
prerrogativa das especificidades do público e da necessidade de aten-
dimento diferenciado com abordagens distintas das usadas na educa-
ção regular. Também compreendemos que a mais de uma década, a 
Educação de Jovens e Adultos perde cada vez mais espaço na esfera 
pública estatal, uma vez que o desenvolvimento e a execução de po-
líticas voltadas a essa modalidade de ensino são insuficientes e insa-
tisfatórias.

REFERÊNCIAS

ARROYO, Miguel González. Educação de Jovens e Adultos em tem-
pos de exclusão. Alfabetização e Cidadania. São Paulo: Rede de 
Apoio à Ação Alfabetizadora do Brasil (RAAAB), n.11, 2001, p.09-20.

BOURDIEU, Pierre. A distinção: crítica social do julgamento. São 
Paulo: Edusp; Porto Alegre, RS: Zouk, 2007.

DI PIERRO, Maria Clara. Notas sobre a redefinição da identidade e 
das políticas públicas de educação de jovens e adultos no Brasil. 
Educação e Sociedade. Campinas – SP, 2005. 

FERREIRA, Gislaine Dias Florentino; ALCÂNTARA, Liliane C. S.; 
GAHYVA, Suzana Rondon. Identidade do aluno EJA. Profiscientia 
– Periódico Multidisciplinar do IFMT, Cuiabá, v. 4, p. 185-208, 20013. 
Disponível em: http://www.profiscientia.ifmt.edu.br/profiscientia/index.
php/profiscientia/article/view/42/43. Acesso 29 set 2020.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Esperança: um reencontro com a Pe-
dagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

GALTUNG, Johan Vincent. Literacy, education and schooling: for 
what? In: Harvey J. Graff (Org.). Literacy and Social Development in 
the West: A Reader. Cambridge: Cambridge University Press. 1981.

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 3. ed. 
São Paulo: Atlas, 1996.

http://www.profiscientia.ifmt.edu.br/profiscientia/index.php/profiscientia/article/view/42/43
http://www.profiscientia.ifmt.edu.br/profiscientia/index.php/profiscientia/article/view/42/43


351

GOMES, Rodrigo. Bolsonaro não aplica orçamento do EJA, que 
pode acabar. Rede Brasil Atual – RBA de 20 de dezembro de 2019. Dis-
ponível em: <https://www.redebrasilatual.com.br/educacao/2019/12/
bolsonaro-orcamento-eja/>. Acesso em: 10 ago. 2021. 

HADDAD, Sérgio; DI PIERRO, Maria Clara. Escolarização de jovens 
e adultos. Revista Brasileira de Educação (rbe), n. 14, Mai/Jun/Jul/
Ago 2000, p. 108-194. 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixei-
ra (INEP). Censo Escolar 2018. Brasília: INEP, 2019.

LIMA, Maria do Perpétuo Socorro Rebouças de. A Representação 
Social de Escola para Alunos e Alunas da EJA – Educação de Jo-
vens e Adultos – De Uma Escola Estadual que Oferece esta Mo-
dalidade de Ensino. Dissertação (Mestrado em Educação). Manaus: 
Universidade Federal do Amazonas, 2008.

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em Educação: 
abordagens qualitativas. São Paulo: EPU. 1986.  

MACHADO, Laudir Lemos; CERVERA, Maria Christina S. F. Um es-
tudo histórico da modalidade de ensino EJA - Educação de Jovens e 
Adultos como uma política de inclusão com responsabilidade social. 
Revista Internacional de Debates da Administração Pública.   São 
Paulo, SP. v.3. n.1. p. 48-58, Jan–Dez, 2018. 

MATO GROSSO. Secretaria do Estado de Educação (SEDUC). Se-
duc vai ampliar EJA com Escola Integrada de Educação Bási-
ca; Cejas não serão fechados. 2020. Disponível em: <http://www.
mt.gov.br/-/16008642-seduc-vai-ampliar-eja-com-escola-integrada-
-de-educacao-basica-cejas-nao-serao-fechados>. Acesso em 07 abril 
2021.

MELLO, Angela Rita Christofolo de. UM ESTUDO DO PROGRAMA 
LETRAÇÃO DE 2004 A 2007: Dilemas e perspectivas da Alfabeti-
zação de Jovens e Adultos em Mato Grosso. (Dissertação) Mestra-
do. Cuiabá: EdUFMT/FAPEMAT, 2010.

PAIVA, Jane. Tramando concepções e sentidos para redizer o direi-
to educação de jovens e adultos. In: Revista Brasileira de Educação. 
v. 11, n. 33. 2006. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/rbedu/
v11n33/a12v1133.pdf>. Acesso em 25 set 2020.

https://www.redebrasilatual.com.br/educacao/2019/12/bolsonaro-orcamento-eja/
https://www.redebrasilatual.com.br/educacao/2019/12/bolsonaro-orcamento-eja/
http://www.mt.gov.br/-/16008642-seduc-vai-ampliar-eja-com-escola-integrada-de-educacao-basica-cejas-
http://www.mt.gov.br/-/16008642-seduc-vai-ampliar-eja-com-escola-integrada-de-educacao-basica-cejas-
http://www.mt.gov.br/-/16008642-seduc-vai-ampliar-eja-com-escola-integrada-de-educacao-basica-cejas-
https://www.scielo.br/pdf/rbedu/v11n33/a12v1133.pdf
https://www.scielo.br/pdf/rbedu/v11n33/a12v1133.pdf


352

PAIVA, Vanilda Pereira. Educação popular e educação de jovens e 
adultos. Rio de Janeiro: Edições Loyola, 1973.

STRELHOW, Thyeles Borcarte. Breve história sobre a educação de 
jovens e adultos no Brasil. Revista HISTEDBR On-line, Campinas-SP, 
v. 10, n. 38, p. 49–59, 2012. Disponível em: <https://periodicos.sbu.
unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8639689>. Acesso em: 
24 maio 2021.

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8639689
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8639689


353

SOBRE A ORGANIZADORA

Dayse Marinho Martins

Doutora em Políticas Públicas (UFMA), Mestra em Cultura e Socie-
dade (UFMA) Licenciada em PEDAGOGIA, HISTÓRIA e FILOSOFIA, 
Bacharela em PSICOLOGIA com formação de psicóloga, graduanda 
em GEOGRAFIA e SOCIOLOGIA. Doutoranda em História e Cone-
xões Atlânticas: culturas e poderes (UFMA), com Especializações 
em áreas das Ciências Humanas. Realiza pesquisas sobre currícu-
lo, ensino-aprendizagem, história da educação, história do Maranhão, 
políticas públicas na educação, psicologia infantil, psicologia clínica, 
saúde mental, arqueologia lacustre maranhense e educação patrimo-
nial. Tem experiência em docência, supervisão e gestão escolar em 
todos os níveis da Educação Básica, bem como, aprofundamento em 
informática e comunicação na educação. Professora da rede munici-
pal de São Luís -MA, Especialista em Educação do Instituto Estadual 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA), Psicóloga 
Clínica CRP 22/03627. Docente externa permanente do Programa de 
Pós-graduação em Psicologia PPGPSI UFMA Mestrado, atuando na 
Linha de Pesquisa Avaliação e Clínica Psicológica com estudos so-
bre Fenomenologia da clínica com orientação husserliana; fenômenos 
clínicos, psicopatológicos e corpo no mundo da vida contemporâneo; 
clínica social e políticas públicas.



354

ÍNDICE REMISSIVO

A
Adolescência, 72
Alfabetização, 31
Alunos, 96
Aposentadoria, 255
aprendizagem, 269
atendimento educacional espe-
cializado, 269
Autocuidado, 329

C
Capital, 106
Casos-Limite, 300
Ciclo da vida, 329
Cinema, 46
Cosmovisão Cristã, 57
Covid-19, 96
Criança, 224

D
Depressão, 72
detecção, 192
Diagnóstico Estrutural, 300
Ditadura Civil-Militar, 134
diversidade, 315

E
Educação, 31, 315, 342
Educação à distância, 96
Educação de Jovens e Adultos, 
342
Ensino, 148
Ética, 57, 163
expressões faciais, 192

F
Fé, 13
Formação continuada, 122
Formação Técnica Profissional, 
106
Fotografias, 148

G
Grupos, 255
Grupos colaborativos, 122

H
História oral, 134

I
inclusão, 315

L
Leitor/espectador-modelo, 46
Letramento, 31
Liberdade, 25
Luto, 286, 329

M
medida direta, 192
medo, 210
Memórias, 134, 148
mentira, 192
Microfísica, 163
modernidade liquida, 25
Modernidade Líquida, 163
Morte, 177
Movimentos políticos, 134



355

N
neoliberalismo, 210

P
Pandemia, 13, 57
penalização, 210
Políticas Públicas, 342
Preparação, 255
Professores, 96
Psicanálise, 177, 286, 300
Psicoeducação, 255
Psicologia Clínica, 286, 300

R
Recursos digitais, 122
Religiosidade, 13
Resistência, 134, 300

S
Saúde, 4
Segurança social, 25
síndrome de down, 269
Socialização, 177, 224
Suicídio, 177

T
Tecnologia, 224
Texto, 46
trabalho, 4
Trabalho, 106
Trauma psicológico, 177
treino, 192

V
violência, 210




	_Hlk96244194
	_bookmark0
	_Hlk70341499
	_Hlk94015703
	_Hlk94254420
	_bookmark0
	_Hlk92810790
	_heading=h.gjdgxs
	_heading=h.30j0zll
	_heading=h.1fob9te
	_heading=h.3znysh7
	_heading=h.2et92p0
	_heading=h.tyjcwt
	_Hlk93598660
	_Hlk3582920
	_Hlk95329505
	Page_1
	_bookmark0
	_Hlk94171730
	_Hlk80386724
	_Hlk44584703
	_Hlk80367363
	_Hlk93826945
	_Hlk93826978
	_Hlk93827000
	_Hlk80393454
	_Hlk93827952
	_Hlk80393525
	_Hlk80393085
	CAPÍTULO 1
	A RELAÇÃO DA FÉ E DA RELIGIOSIDADE COM A 
	PANDEMIA DO COVID-19: CONCEITOS E REFLEXÕES
	Paulo Roberto Ferreira de Moura


	CAPÍTULO 2
	A SUPRESSÃO VOLUNTÁRIA DA LIBERDADE 
	NO MUNDO LÍQUIDO
	Dayse Marinho Martins
	Ennio Silva de Souza


	CAPÍTULO 3
	ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NAS ESCOLAS 
	PÚBLICAS E PRIVADA DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA 
	DOS DANTAS-RN
	Elma Karla de Medeiros Rocha


	CAPÍTULO 4
	AUTOR E LEITOR EM LECTOR IN FABULA, DE UMBERTO 
	ECO: POSSIBILIDADES DE TRANSPOSIÇÃO PARA 
	O TEXTO CINEMATOGRÁFICO
	Dyêgo Marinho Martins
	Priscyla Lisboa Pereira Martins
	Marcio Eduardo Dourado Santos
	Ennio Silva de Souza


	CAPÍTULO 5
	COSMOVISÃO E ÉTICA CRISTÃ E SUA INFLUÊNCIA 
	NO COMPORTAMENTO CRISTÃO EM TEMPOS 
	DE PANDEMIA
	Thiago Antunes dos Santos


	CAPÍTULO 6
	DEPRESSÃO NA ADOLESCÊNCIA: UMA REVISÃO 
	BIBLIOGRÁFICA
	Daiana Rodrigues de Melo
	Lanay Dalete dos Santos Pereira


	CAPÍTULO 7
	ENSINO À DISTÂNCIA EM TEMPOS DE COVID-19: 
	EDUCAÇÃO INCLUSIVA OU EXCLUSIVA?
	Luciana de Fátima Eufrásio
	Anaciole Magalhães Moreira Paes


	CAPÍTULO 8
	FORMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CONCEPÇÃO 
	ESTATAL PARA A EMPREGABILIDADE
	Angelita de Oliveira Almeida


	CAPÍTULO 9
	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES EM 
	TEMPOS DE PANDEMIA: GRUPOS COLABORATIVOS 
	E RECURSOS DIGITAIS
	Juliane Cláudia Piovesan 
	Lucí Teresinha Marchiori dos Santos Bernardi  


	CAPÍTULO 10
	MEMÓRIAS DE UM SOBREVIMENTE DA DITADURA 
	CIVIL-MILITAR: RELATO DO PARAENSE JOSÉ 
	NONATO MENDES 
	Cibelle de Cássia Soares Franco
	Erika Fabiola Ribeiro Dias


	CAPÍTULO 11
	MEMÓRIAS EM UM CLICK: UM ESTUDO DE CASO A PARTIR DA HISTÓRIA DA MENINA PERDIDA NA SERRA NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB
	Cosmo Francisco de Lima 
	Jairam Caetano da Silva
	Marcos Aurélio da Silva Sousa


	CAPÍTULO 12
	MICROFÍSICA LÍQUIDA: A ÉTICA E O PODER NA GESTÃO 
	PÚBLICA EM TEMPOS DE MODERNIDADE LÍQUIDA
	Frederico Salgueiro Passos
	Rodolfo Salgueiro Passos
	Rafael Vieira de Britto Paulino
	Larissa Thaísa Silva Oliveira de Moraes


	CAPÍTULO 13
	O AFROUXAMENTO DOS LAÇOS SOCIAIS NO CONTEXTO SOCIOCULTURAL CONTEMPORÂNEO E O SUICÍDIO, REFLEXÕES A PARTIR DO OLHAR PSICANALÍTICO
	Thaís Bolognini
	Araceli Albino
	Paulo Unzer


	CAPÍTULO 14
	O EFEITO DO TREINO EM POLICIAIS MILITARES NA DETECÇÃO DIRETA DE SINAIS DA MENTIRA1
	Taciana Duarte de Queiroz Brito
	Laurentino Gonçalo Ferreira Filho
	Ana Raquel de Oliveira 
	Natanael Antonio dos Santos
	Wânia Cristina de Souza


	CAPÍTULO 15
	O RESSURGIMENTO DO NOVO LEVIATÃ: O NEOLIBERALISMO E A EMERGÊNCIA DO ESTADO PENAL
	Maxmiliano Martins Pinheiro


	CAPÍTULO 16
	PAIS AUSENTES EM CORPOS PRESENTES, LAÇOS SOCIAIS FRÁGEIS: AS CONSEQUÊNCIAS DAS INTOXICAÇÕES ELETRÔNICAS NA INFÂNCIA 
	Thaís Bolognini
	Araceli Albino
	Paulo Unzer
	Mariana Zelis


	CAPÍTULO 17
	 PREPARA (AÇÃO) PARA A APOSENTADORIA
	Ingrid Wandame Debom
	Luiza Bergmann da Silva Bilhalva
	Thaís Bolognini
	Jeferson Toupa da Silva
	Mayara dos Santos Saldanha
	Milena Aparecida de Andrade
	 Camila Ribeiro


	CAPÍTULO 18
	RELATO DAS EXPERIÊNCIAS DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE   UMA PROFESSORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DO ALUNO COM SÍNDROME DE DOWN
	Ivanilda dos Santos Morais
	Maurício Pereira Barros


	CAPÍTULO 19
	RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UMA CLÍNICA ESCOLA DE PSICOLOGIA: O OLHAR DA PSICANÁLISE SOBRE O 
	PROCESSO DE LUTO
	Adriane da Silva
	Thaís Bolognini


	CAPÍTULO 20
	RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UMA CLÍNICA ESCOLA DE PSICOLOGIA: O OLHAR DA PSICANÁLISE SOBRE OS CASOS-LIMITE
	Adriane da Silva
	Thaís Bolognini


	CAPÍTULO 21
	SÍNDROME DE DOWN: O PAPEL DA FAMÍLIA, DOS PROFESSORES E DA ESCOLA PARA UM PROCESSO 
	DE INCLUSÃO
	Amanda Princy Batista Silva
	Edja Rafaela de Moura Freitas
	Daiana Correia da Silva
	Aline dos Santos Barros Azevedo Rocha
	Mikaelly Ferreira Sousa
	Adriana Lima Brito


	CAPÍTULO 22
	SOBRE(VIVER) UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM 
	GRUPO DE APOIO À PESSOAS ENLUTADAS
	Bárbara Gardim de Melo 
	Beatriz de Oliveira Lavezzo
	Heloísa Passos Felippe
	Letícia Lima Pacífico
	Luiz Felipe Ortolan
	Mariana Sica
	Sabrina Padilha dos Santos
	Thaís Bolognini


	CAPÍTULO 23
	UM OLHAR PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
	NO ESTADO DE MATO GROSSO – MT1
	Lilian Barreto Lellis
	Vanderlei Balbino da Costa


	SOBRE A ORGANIZADORA
	Dayse Marinho Martins

	ÍNDICE REMISSIVO

