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O USO DE PSICOFÁRMACOS COMO RESPOSTA A QUEIXA ESCOLAR 

Cristiane Moreira da Silva, Doutora em Psicologia, Professora do Programa de Pós-

Graduação em Psicologia da UCP; Rafael Coelho Rodrigues, Doutor em Psicologia 

(UFRB); Letícia Nascimento Mello Pós-graduada em Psicologia Hospitalar e da 

Saúde, Mestranda em Psicologia (UCP). 

 

Sumário: Introdução; Analisando os encaminhamentos; Da dificuldade no processo de ensino-

aprendizagem ao ato de medicar; Considerações Finais; Referências Bibliográficas. 

 

Resumo: Apresentamos resultados de pesquisa documental realizada nos arquivos da 

Assessoria de Psicologia Escolar da Secretaria de Educação do Município de Petrópolis 

objetivando investigar o uso de psicofármacos em crianças com queixa escolar. Do total de 

crianças atendidas, um percentual elevado fazia uso de psicofármacos como resposta aos 

comportamentos considerados problemáticos pelas escolas. Sendo assim, a pesquisa realizou 

um levantamento que tornou possível identificar a presença de diagnósticos e o uso 

indeterminado de psicofármacos em crianças em decorrência de queixas comportamentais, com 

o intuito de investigar a possível apropriação das instituições escolares aos discursos 

medicalizantes e, consequentemente, os diagnósticos e terapêuticas biomédicas para questões 

escolares Quem sabe assim, não possamos auxiliar um dispositivo que propicie às instituições 

acesso a seus processos instituintes e minoritários, ampliando formas de atuação, repensando a 

importância da criação de Políticas Públicas, cujo desafio está em interpelar as práticas e a nós 

mesmos. 

 

Palavras-chave: queixa escolar; medicalização; escola. 

 

INTRODUÇÃO 

O interesse por esta pesquisa parte da constatação nos atendimentos em projeto de 

orientação a queixa escolar de número significativo de crianças fazendo uso de psicofármacos 

como resposta a comportamentos considerados problemáticos para a escola. 

A Secretaria de Educação do Município de Petrópolis mantém dois serviços 

especializados em Psicologia que recebem encaminhamentos das escolas da Rede Pública 

municipal, a Assessoria de Educação Especial (ASSESP) e a Assessoria de Psicologia Escolar 

(APE). A APE foi escolhida para realização do levantamento por entendermos que não lida 
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diretamente com demandas que necessitavam de diagnósticos médicos específicos, como o 

trabalho realizado pela ASSESP que recebia crianças com diagnósticos para inclusão escolar. 

Tratar a queixa escolar com diagnósticos e medicamentos que culpabilizam crianças e 

suas famílias é negligenciar um sistema educacional precário e os indicadores sociais que 

promovem desigualdades e violência. Cabe a psicologia problematizar com quais práticas 

educacionais está cooperando quando recebem encaminhamentos que silenciam essas 

realidades e reproduzem um modelo biologizante que tem na intervenção médica uma 

possibilidade de correção para os que denunciam a instituição escola como promotora de 

adoecimento. 

 

ANALISANDO OS ENCAMINHAMENTOS       

A produção dos dados partiu da leitura de todos os encaminhados realizados à APE no 

período entre 2013 e 2015, totalizando 254 encaminhamentos. Com autorização da Secretaria 

de Educação de Petrópolis a pesquisa foi realizada nos arquivos da instituição que eram 

organizados de forma alfabética em pastas que continham os documentos impressos, 

geralmente realizados via e-mail pelas escolas. Neste momento foi possível perceber que, ao 

longo do tempo, as fichas de encaminhamento foram passando por ajustes, ganhando espaços 

e informações relativas ao contexto histórico e familiar do estudante, mas estes ainda eram 

bastante incipientes. 

Optamos, ainda, pelo recorte de análise relativo aos três anos iniciais do Ensino 

Fundamental que constitui o ciclo da alfabetização e letramento, pois a partir da experiência no 

Integrare, observamos que os maiores números de encaminhamentos ao projeto concentravam-

se neste período escolar. Nos registros foi realizada análise exploratória das queixas 

apresentadas levantando a presença de diagnóstico e o uso de medicamento. O método quanti-

qualitativo foi escolhido por dar visibilidade aos dados e permitir a reflexão crítica acerca dos 

relatos, ou seja, possibilita compreender a incidência e as determinações. 

A análise teve como norteadores teóricos as obras de (COLLARES E MOYSÉS, 1994, 

1996, 2010) e (PATTO, 1996) uma vez que seus trabalhos são referenciais e pioneiros ao tratar 

da medicalização escolar no Brasil. A partir destas autoras, entendemos por medicalização o 

fenômeno da transformação de questões “não médicas” em questões médicas. Outro 

interlocutor importante desta pesquisa foi (FOUCAULT, 1999) e seu pensamento sobre as 

práticas de assujeitamento e controle social, a partir das quais, buscamos problematizar os 

mecanismos de controle e punição imersos no ambiente escolar.  
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DA DIFICULDADE NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM AO ATO DE 

MEDICAR          

Vivemos hoje um processo conhecido como medicalização da existência ou 

medicalização da vida cotidiana (FREITAS & AMARANTE, 2015). Para esses autores, a 

medicina e suas práticas discursivas afins adquiriram o papel de significante-mestre a organizar 

nossas vidas que, em um momento histórico não muito longínquo foi ocupado pela religião e 

pela lei. Esse imaginário biomédico vem produzindo, na perspectiva destes autores, um 

processo de adoecimento ao medicalizar as experiências mais comuns e naturais da nossa 

existência.  

 (CALIMAN, PASSOS E MACHADO 2016) concordam com esta avaliação sobre o 

processo de medicalização em curso. Para esses autores, há em nosso contemporâneo, uma 

perspectiva “medicalizante que sobrevoa a realidade social, que persegue com o olhar que 

perscruta e prescreve vidas singulares” (CALIMAN, PASSOS & MACHADO, 2016, P. 20). 

Segundo eles, conhecer uma situação e rapidamente perceber o que faltaria a ela de maneira a 

anular sua singularidade é uma forma de agir que relacionamos à medicalização da vida: os 

atendimentos, a busca de resolução de problemas e o cuidado se dão, dessa maneira, atrelados 

a um discurso e também a um fazer que tem a norma como parâmetro central.  

O que problematizamos aqui é o processo de medicalização, assim como tem sido 

percebido, e não o ato de medicar, sendo este entendido como processo de prescrever remédios 

e a utilização dos mesmos em tratamentos, o que pode ser necessário e eficaz desde que seja 

feito com cautela e não como fim em si mesmo.  

Dentre os encaminhamentos analisados encontramos 65 com diagnósticos feitos por 

profissionais descritos como especialistas. Logo, ao atribuir questões de saúde à queixa escolar 

são negligenciados vetores institucionais e sociais, centralizando uma “causa” a prori no sujeito 

ou núcleo familiar impedindo a compreensão e alternativas de enfrentamento. Sendo 

classificadas como “doentes”, crianças automaticamente tornam-se pacientes e com isso, 

consumidores de medicamentos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS          

Esta pesquisa buscou se constituir como dispositivo que contribua para que a queixa 

escolar seja redimensionada a partir da escuta das crianças e de uma nova parceria entre 
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psicólogos e professores com a perspectiva da coletivização das análises das práticas cotidianas. 

Um dispositivo que propicie às instituições escolares, acesso a seus processos instituintes e 

minoritários, cujo desafio está em interpelar as práticas e a nós mesmos. Quem sabe assim, não 

possamos contribuir para que algo diferente seja feito com os lugares estagnados pela 

disciplinarização e, como efeito com a queixa escolar que na atualidade se expressam pela 

medicalização da existência. 
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CENTRO-POP: MUDANÇAS E DIFICULDADES DE UM CAMPO AINDA EM 

CONSTRUÇÃO 

Daniele Ataide da Silva; Linda Inês Vicente; Marilene de Oliveira; Matheus Simões 

Azevedo; Tarcila Mara Lucas; Pollyanna Santos da Silveira. UCP 

 

Sumário: Introdução; Método; Resultado e Discursão; Considerações Finais; Referências 

Bibliográficas. 

 

Resumo: Importantes mudanças no decorrer da história possibilitaram gradualmente a 

construção de mecanismos para inclusão, justiça social e direitos. Estabelecendo a Política 

Nacional para a População em Situação de Rua em 2009, tendo como parte dessa política o 

Consultório de Rua e o Centro-POP. O Centro POP apresenta-se como referência para pessoas 

em situação de rua, na prestação de serviços de atenção à saúde possibilitando o 

desenvolvimento pessoal e social, trabalhando no fortalecimento de laços familiares e grupais 

e estratégias que possam viabilizar a reinserção social. O presente trabalho, realizou uma 

entrevista com o psicólogo do Centro POP de Petrópolis, afim de entender sua atuação neste 

aparelho, as perspectivas de intervenção e desafios encontrados. Assim, aponta o ambiente 

como campo repleto de possibilidades de transformação, todavia com desafios e dificuldades 

internas e externas próprias que se mesclam dificultando na operacionalização e realização de 

trabalhos mais efetivos. 

 

Palavras-chave: Direitos sociais; Centro-POP; Psicologia. 

 

INTRODUÇÃO 

As mudanças observadas nas dimensões sociocultural e pessoal desenvolve-se 

juntamente acarretando transformações na forma de entendimentos, percepções, crenças e 

comportamentos em relação aos processos sociais e pessoais, ao mesmo tempo em que 

possibilita a construção de melhores condições de existência diante da nova realidade que surge. 

Dessa forma, o atravessamento e articulações sociais e de várias entidades ao longo do tempo 

incitaram progressivamente na conquista e consolidação da Constituição de 1988 que afirmar 

a saúde como um direito todos e dever do estado, mudanças fundamentais como a 

universalização do acesso, atenção integralidade, descentralização permitindo a distribuição de 

responsabilidades dos procedimentos relacionados a saúde, e a participação popular que garante 
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o envolvimento da sociedade na formulação e controle das políticas tornam-se princípios 

basilares na concepções de bem-estar, assim como na estruturação do Sistema Único de Saúde  

(SUS).  

 Mudanças que culminaram e atuam como peça fundamental na afirmação de diversos 

direitos promovendo e potencializando processos em busca de mais visibilidade, inclusão e 

justiça social daqueles que se encontravam, e ainda estão às margens da sociedade. Assim, 

institui-se através do Decreto nº 7.053/2009 a Política Nacional para a População em Situação 

de Rua (PNPR) e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento.  

Política Nacional que prevê articulação e integração entre os diversos setores da 

sociedade, e que através de seus aparelhos Centro-POP e Consultório de Rua viabiliza 

programas e serviços de cuidado e atenção psicossocial. Serviços enquadrados como de 

proteção social especial de média complexidade pela Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais, que se orienta na prestação de atendimento e desenvolvimento de projetos 

orientados a pessoas que se encontram em situação de risco pessoal e social, por violação de 

direitos. (BRASIL, 2011). 

Dessa forma, o Centro-POP atua como um espaço de referência para as pessoas 

nesta situação oferecendo ambiente físico apropriado e materiais necessários para 

atendimento de suas necessidades básicas possibilitando também espaço para convívio 

grupal seguro, social, solidário, de afetos e respeito. Como unidade que proporciona ações 

atreladas a outros serviços e profissionais, ministrando para além de encaminhamentos, o 

planejamento coordenado e o desenvolvimento de estratégias de intervenção articulada, 

visando a atenção integral às pessoas em situação de rua. Oferecendo serviços 

especializados com atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, 

resgate, fortalecimento ou construção de novos vínculos interpessoais e/ou familiares, tendo 

em vista a construção de novos projetos e trajetórias de vida, que viabilizem o processo de 

reinserção social. Disponibiliza, também serviços especializados em abordagem social que 

consiste na busca ativa para identificar e promover a inclusão da população na rede de 

serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas. (BRASIL, 2011). 
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MÉTODO 

O presente trabalho por meio de uma entrevista realizada em maio de 2017 com 

psicólogo atuante do Centro-POP de Petrópolis/RJ, buscou-se entender e refletir sobre o 

trabalho do psicólogo neste aparelho de referência social. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Desse modo, com base na entrevista, afirma-se que a prática psicológica se insere 

nesse serviço desenvolvendo ações que permitam a construção de potencialidades, fomentando 

novas perspectivas de vida e recursos pessoais para o enfrentamento das situações adversas, 

fortalecendo vínculos coletivos e promovendo a autonomia e reinserção na social.  Apontando 

constantes dificuldades na estrutura interna e externa, e que se afetam mutuamente, implicando 

sobre a operacionalização do aparelho de atenção social. As dificuldades econômicas e 

descontinuidade dos planos de ação conforme a mudança de governo provoca importantes 

impactos sobre os trabalhos propostos, isto no que se refere, respectivamente, a escassez de 

recursos dispostos no ambiente para execução do pretendido e na interrupção de projetos que 

são inviabilizar com a troca administrativa.  

Ademais, outro aspecto importante trazido pelo psicólogo refere-se na 

transdisciplinaridade como critério essencial nos atendimentos, trazendo a noção de indivíduo 

em sua integralidade, que se produz e reproduz imerso a diversas dimensões de sua existência, 

noção que, no entanto, é difícil se fazer presente no então contexto que funciona com o quadro 

de funcionários abaixo do esperado e com uma demanda de usuários cada vez maior. Contudo, 

no intuito de oferecer atendimento e apoio a todos a compartimentalização dos saberes torna-

se medida adotada, nessa perspectiva os funcionários passam a ser encaminhados para exercer 

funções além daquelas esperadas pelo seu cargo obtendo muitas vezes uma atuação e visão, que 

mesmo especializada torna-se específica e unifocal sobre as questões apresentadas pelos 

usuários.   

Quanto ao preparo pessoal e profissional para atuação no campo é exposto que em 

grande parte a inserção se dar isenta de preparo técnico para lidar com o contexto, ampliando 

isso para os sistemas de seleção utilizado para preenchimento dos cargos requisitados, onde tal 

procedimento age com uma norma interna própria de funcionamento e que dificilmente atenta-

se para a consonância das características pessoais com a especificidade do espaço de trabalho 
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ofertado. Sistema que tem poucos resultados devido à baixa realização e permanência nos 

cargos, aumentando a rotatividade dos funcionários, e que por sua vez implica negativamente 

na criação de laços e engajamento entre a própria equipe de saúde, e destes com a população 

atendida prejudicando a efetividade e continuidade dos trabalhos. 

 O psicólogo dentro do Centro-POP atua na tarefa de auxiliar na criação de laços e 

reintegração social e familiar, possibilitando a criação de estratégias e potencialização de 

recursos necessário para o enfrentamento e a superação de situações adversas, oferecendo 

espaços de escuta sensibilizada para as questões trazidas, favorecendo no fortalecimento e na 

construção de expectativas e planos pessoais e sociais que possam impulsionar o processo de 

saída das ruas. Atentando-se no desenvolvimento, por parte do psicólogo, por atendimento e 

planos que sejam capazes de atender a todos em suas especificidades e subjetividades. Quanto 

a relação do psicólogo com a equipe está tende a encaminhar-se na instrução e orientação da 

equipe quanto a situações com enfoque mais psicológico, trazendo e ampliando a perspectiva 

de abordagem dos casos, somado a outros saberes presentes possibilita um novo ângulo sobre 

a vida dessas pessoas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observa-se que o empenho profissional, pessoal e o perfil para trabalhar na rede 

pública pode engendrar significativas transformações possibilitando importantes avanços 

com a criação de estratégias para ressignificação e reorganização da vida dessa população, 

principalmente, à garantia de direitos, acesso à cultura, reeducação, promoção e prevenção 

de saúde, autonomia e empoderamento. Devendo também estar sempre ciente do contexto 

político e econômico do país, haja vista que a realidade da população em situação de rua, 

se faz espelho da realidade social e característica do país, considerando também que a 

articulação com os órgãos públicos e a burocracia para propiciar a manutenção e melhor 

qualidade dos serviços prestados, é um dos principais impasses para o crescimento e 

fortalecimento das atividades no Centro POP. 
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A EFICÁCIA CONTIDA NA LEI MARIA DA PENHA NAS COMARCAS DA 

BAIXADA FLUMINENSE 

Elis Crokidakis Castro (FACHA) 

 

Sumário: Introdução; Hiato; Resultado Considerações Finais; Referências Bibliográficas 

 

Resumo: A aplicabilidade da Lei Maria da Penha e a forma como a política nacional de 

enfrentamento à violência atua no processamento, julgamento e promoção da execução das 

causas cíveis e criminais, em que esteja caracterizada a violência doméstica. 

 

Palavras chave: Lei Maria da Penha; violência doméstica; aplicabilidade. 

 

INTRODUÇÃO 

Desde 1993, a partir da Conferência Mundial sobre Direitos Humanos realizada em Viena 

pela ONU, a violência contra a mulher foi reconhecida como um obstáculo ao desenvolvimento, à 

paz e aos ideais de igualdade entre os seres humanos. Também nessa mesma conferência da ONU 

reconheceu que essa violência contra a mulher constitui também uma violação aos Direitos 

Humanos.  

Com base então na determinação das Nações Unidas, o Brasil, em 1994, assinou a 

Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Conhecida 

como Convenção de Belém do Pará, tal convenção tem a função de criar uma política de 

enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres. 

Partindo desses pressupostos o Brasil vem se empenhando em atuar contra esse tipo de 

violência em seu território. Para tanto, várias medidas vêm sendo tomadas ao longo desses 25anos, 

dentre elas a publicação e vigência da Lei 11340 de 2006(Lei Maria da Penha). 

Essa lei prevê a criação de mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra 

a mulher nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da CF de 1988 e da Convenção de Viena e do 

Pará. Dispõe também a lei sobre a criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, altera o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal e dá outras 

providências. 
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Ou seja, 13 anos depois de assinar as Convenções o país finalmente publica uma lei 

específica para atuar sobre os casos de violência doméstica e dar outras providências cabíveis na 

tentativa de coibir essa mazela social. 

No entanto, achar que apenas a lei sozinha traria a solução da questão é o mesmo que 

acreditar em Papai Noel. Tanto não trouxe, como a mesma lei não vem sendo aplicada da forma 

como deveria. 

Tanto em âmbito federal quanto estadual, as políticas de  atuação ao longo  do tempo  vem 

sendo desenvolvidas pelo Conselho Nacional dos Direitos da  Mulher, pela Secretaria Especial 

de Políticas para as Mulheres no âmbito federal, o Conselho Estadual dos Direitos da 

Mulher(CEDIM) e a Superintendência de Direitos da Mulher (SUDIM) no âmbito estadual, 

todos órgãos públicos que visam disseminar e cuidar da  proteção à mulher e também atuar como 

mediadores entre as mulheres e os poderes institucionalizados.   

Assim, as políticas públicas tuteladas por esses órgãos partem de um plano. No caso o II 

Plano Nacional de Políticas para as Mulheres que foi aprovado pela II Conferência Nacional de 

Políticas para as mulheres realizada em agosto de 2007, que validou os pressupostos da política 

nacional para as mulheres com diretrizes e prioridades apontadas pela I CNPM realizada em julho 

de 2004, isto é, as políticas já existiam antes mesmo da publicação da lei 11 340/2006. 

Todavia com a publicação da lei 11340 de 2006, o foco sobre a violência doméstica contra 

as mulheres toma um novo direcionamento, pois a questão da violência é mais complexa que as 

outras, e envolve não só a mulher como toda família, deixando também doente a sociedade. 

De maneira geral, quando a mulher já tem consciência de que contra ela foi cometido um 

crime, ela se dirige a uma delegacia, que pode ser comum ou uma delegacia da mulher (DEAM). 

Ali ela registra a violência de que foi vítima. Depois desse registro cabe a autoridade policial iniciar 

um inquérito para apurar os fatos, para isso a autoridade deve também garantir a segurança da 

mulher sendo necessário encaminhá-la ao hospital, e ao Instituto Médico Legal para fazer o exame 

de corpo de delito, afim de que as provas não se percam. Cabe também a autoridade policial 

informar a mulher sobre o seu direito subjetivo de pedir ao juiz que Medidas Protetivas de 

Urgência sejam tomadas. Se a mulher optar por solicitar tais medidas, essas deverão ser 

examinadas pelo Juiz em 48 horas no máximo. Cabe também ao juiz no exame desse pedido 

encaminhar a mulher e seus dependentes para a inclusão em programas sociais. 



18 

 

Terminada essa fase, o inquérito concluído, o processo vai para a Vara Criminal ou os 

Juizados de Violência Doméstica criados e aí cabe ao juiz, mais uma vez, realizar a audiência 

especial que determinará o prosseguimento do processo ou não, nesse ponto já dentro das 

formalidades processuais comuns.  

A mulher nessa audiência terá direito à assistência de um defensor público, e essa 

audiência, pela lei, somente poderá ser feita pelo juiz. Esse é o trâmite. 

No entanto, não é isso que a prática demonstra. Normalmente o vem ocorrendo com maior 

frequência é a não realização da audiência pelo juiz, é a não assistência do defensor e   a retirada 

da representação da mulher na primeira audiência, além de pouquíssimos deferimentos de Medidas 

Protetivas, ou seja, se o procedimento legal não ocorre podemos então, já afirmar, que também são 

poucos os casos que são julgados e punidos. 

 

HIATO 

Nosso trabalho então se situa exatamente nesse hiato. Nesse momento onde temos a lei, 

temos as políticas públicas, mas não temos efetivamente uma atuação consciente quanto a 

aplicação e uso da mesma lei pelos juizados.                                           

Logo pontualmente questionamos: A lei 11340 está sendo aplicada nos casos de violência 

doméstica contra as mulheres? E contra os Homens?  Quais são os artigos mais aplicados? Quais 

são os tipos de pena aplicados? A função social da norma vem sendo alcançada? Existe 

uniformidade no entendimento da lei nas diferentes comarcas?  

Assim, ao longo de dois anos junto com os alunos bolsistas examinamos processos nas 

varas criminais e vimos o andamento e as conclusões dos mesmos, vimos as medidas protetivas e 

atuamos junto aos juízes observando todo trâmite para chegarmos as conclusões que ora expomos. 

Ao verificar a aplicação da Lei Maria da Penha nas Comarcas da Baixada Fluminense, 

percebemos que mesmo sendo uma região vista de maneira uniforme (com todos os municípios 

apresentando os mesmos problemas), temos diferenças quanto a aplicação da lei. Diferenças essas 

que não chegam a ser tão notadas num curto espaço de tempo, como nossos 2 anos de pesquisa, 

mas que certamente serão importantes a longo prazo. 

Nosso trabalho se concretizou nos municípios de Belford Roxo, Nova Iguaçu e São João 

de Meriti e em cada um desses lugares tivemos comportamentos diferentes dos magistrados e da 

aplicação das normas processuais. 
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RESULTADOS 

No que toca a nossa parte específica de aplicação da lei, nos deparamos nessas conclusões 

com uma realidade não muito satisfatória.  

Desde a publicação da Lei Maria da Penha em 2006, percebemos com base em pesquisas 

das secretarias de segurança pública que há um aumento no número de denúncias desse tipo de 

crime, que se encaixaria nessa lei.  

Ou seja, o aumento de denúncias, sem dúvida, se deve ao fato de uma maior visibilidade e 

conhecimento da lei. A sociedade sendo bombardeada com propagandas, com cartazes e palestras, 

vídeos e entrevistas sobre a lei Maria da Penha, não tem ficado alheia aos seus mecanismos. Isto 

é, atendendo ao apelo, a vítima vem denunciando os crimes nas delegacias especiais ou não.   

Entretanto, o que impulsiona essa denúncia são motivos diversos: a) quando realmente a mulher 

se conscientiza do perigo que sofre, b) quando ela de fato ultrapassa a barreira do medo e decide 

punir seu agressor e fazer cessar a situação ilegal e c) quando mesmo ainda não muito convicta a 

mulher quer dar um susto no criminoso e denuncia para depois abrir mão da mesma em outra 

ocasião.         

Talvez esses sejam os fatores que mais contribuem para a polícia receber a notícia de um 

crime de violência doméstica.  

Todavia, só essa notícia, só a autoridade policial saber que houve um delito não é suficiente 

para ele ser punido. Há necessidade depois de concluído o inquérito policial e de feito todos os 

exames que atuarão como provas materiais do delito, que o inquérito com provas seja encaminhado 

à justiça, ao fórum e varas especiais ou não, para o processamento. Aí então é que surge o processo. 

No corpo desses autos é que a decisão final será tomada pelo juiz, que o crime será de fato punido, 

que o criminoso sofrerá os rigores da lei e será sancionado pelo ato cometido. 

Nesse percurso, entre o início do processo e seu final é que encontramos a lacuna que leva 

à conclusão final de que, de fato a lei não é aplicada ao caso concreto. 

Na maioria dos casos por nós examinados percebemos que os processos não chegam ao 

momento da sentença final. Isto ocorre porque geralmente o processo termina em arquivamento 

logo na primeira audiência, quando a mulher abre mão do seu direito de representação, ela desiste 

de processar o réu. Fato esse que, anteriormente à lei acontecia na delegacia e não nas varas. Ou 

quando o direito de processar o réu se perde na burocracia processual ocorrendo a prescrição. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Hoje o processo marcado como de violência doméstica, reza a lei no seu processamento, 

que deve ter uma audiência especial que deverá ser feita pelo juiz: Art. 16 da lei “nas ações penais 

públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a 

renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, 

antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. ”  Nessas audiências que podem 

ser auxiliados pela equipe multidisciplinar existe então a possibilidade de a vítima desistir, todavia 

somente isso pode acontecer na presença do Juiz. E é exatamente isso que não vem acontecendo. 

Ou seja, o que constatamos é que a lei não se aplica quando nesse momento o juiz é substituído 

por um conciliador, ou por um membro da equipe multidisciplinar, pois na grande maioria dos 

casos, dos inquéritos que devem virar processos já com denúncia do MP, é que ameaçadas ou não 

pelos agressores a mulher acaba retirando a queixa, ou para usar linguagem atual, abrindo mão de 

seu direito de representação. Nesse caso, o processo se extingue ali e é arquivado, mesmo tendo 

alguma medida protetiva correndo paralelo ou anexada ao processo. 

Assim, por causa desse processamento é que são ínfimos, como mostram os dados, o 

número de processos que possuem uma sentença punitiva para tais crimes. Resultando no final em 

um alto nível de reincidência nesses crimes. Isto é, uma vez retirada a representação, sem haver 

processo, o criminoso tem sua ficha limpa e acaba cometendo o mesmo crime outra vez, às vezes 

não chega nem mesmo a sair do juízo, porque ali mesmo já ameaçou a vítima, para ela retirar a 

representação.   

O que depreendemos é que há um problema técnico, que se configura na aplicação do 

dispositivo legal. Os agressores não se sentem intimidados pela fala em audiência de outra pessoa 

que não seja o juiz. Esse tem o poder simbólico perante a sociedade, o poder maior de mandar 

prender e soltar e isso conta na hora da intimidação da lei. A possibilidade de ser punido, que é 

aventada pelo juiz nessa audiência, faz com que o agressor desista, ou tome consciência de seus 

atos e deixe de fazer algo. O juiz representa a lei, se ele não atua nesse sentido é como se a lei 

também não atuasse. 

Finalmente, depois dessa pesquisa a lei foi mudada não podendo mais a mulher retirar a 

representação, entretanto, nada nos parece ter mudado na prática.  
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Resumo: O presente resumo constitui-se uma análise inicial sobre a sensação de acesso à justiça 

do jurisdicionado tendo como objetivo entender de forma crítica a realidade do usuário que 

quando propõe uma ação judicial é encaminhado para realizar uma mediação pelo próprio 

Tribunal, analisando ainda se o cidadão se sente amparado pela máquina judiciária. Através do 

método de acompanhamento de mediações como ouvinte e análise dos acordos realizados foi 

possível estabelecer um parâmetro de visualização inicial, verificando que a parte não entende, 

em sua maioria, os procedimentos que estão sendo realizados. Por fim, a conclusão gerada foi 

de uma falta de entendimento geral sobre o tema pela sociedade, potencialmente gerada pela 

cultura do excesso de judicialização e, em uma análise superficial, podendo ser agravada pela 

relação de poder que as partes tem perante a figura do juiz, acreditando ser um homem dotado 

de expertise para proferir a decisão mais correta.  

 

Palavras-chave: judicialização, mediação, acesso à justiça. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A mediação tem sido um tema em evidência no Brasil pelos acadêmicos e também 

pelos doutrinadores, inúmeros trabalhos e artigos vem tratando deste assunto, entretanto, 

nota-se que em sua maioria trazem pensamentos dogmáticos sem uma análise da realidade 

da mediação e como ela vem sendo aplicada na prática pelos tribunais.  

Esta pesquisa tem por finalidade entender como a mediação judicial está sendo 

utilizada pelo tribunal de justiça e se a perspectiva de acesso à justiça dos usuários vem 

sendo alcançadas. Muito além de apenas olhar para a mediação, a pesquisa busca um olhar 

especial para o jurisdicionado e sua sensação de acesso à justiça quando submetido à uma 

cessão de mediação judicial. 
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Busca realizar uma verificação da sensação de acesso à justiça que o jurisdicionado 

possui quando é direcionado à uma cessão de mediação e como esta vem impactando em 

seu sentimento a certa da garantia de direito de acesso à justiça promovida pelo judiciário, 

ainda se os mediadores estão cumprindo efetivamente seu papel com primazia e não 

realizando conciliações e apenas dando a nomenclatura de mediação. 

Boaventura Sousa santos já explicou com propriedade o papel do mediador: 

(...) o mediador não possui o poder de ditar decisões que vinculem as partes. Todas 

as decisões na mediação são estabelecidas através de acordos entre as partes. O 

mediador intervém de maneira a influenciar na tomada das decisões, sempre com 

o intuito de colaborar para que as partes possam construir uma decisão satisfatória 

para ambas. (SANTOS, 2004, p.28). 

Evidenciado a interdisciplinaridade desta pesquisa, busca entender psicologicamente 

como o indivíduo se sente antes, durante e após participar de uma sessão de mediação e sua 

percepção de acesso à justiça neste caso. O foco da presente pesquisa é justamente entender 

a percepção da sociedade sobre a mediação judicial e se esta vem contribuindo ou não para 

a diminuição de conflitos.  

 

MATERIAL E MÉTODOS  

A presente pesquisa foi motivada pelas experiências da militância na advocacia no 

Estado do Rio de Janeiro, na qual, em conversas informais com pessoas que participaram 

de mediações nas Comarcas da Capital do Rio de Janeiro e Petrópolis, foi percebido um 

descontentamento geral com a forma que é aplicada e seus resultados efetivos. 

Tomada por um espirito empirista, começou-se a realizar pequena pesquisa de 

opinião a fim de fundamentar a percepção inicial, qual seja: “A mediação traz ao 

jurisdicionado sensação de acesso à justiça? Ou, a contrassenso, o faz acreditar que esta 

seria uma forma de perder tempo ou impedi-lo de efetivamente dar continuidade com a 

ação judicial? ” 

Notou-se nesta primeira percepção que o usuário acredita que a mediação tem sido 

utilizada apenas para “esvaziar prateleiras” e, não efetivamente, se constrói um acordo justo 

para ambas as partes.    
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RESULTADOS 

A pesquisa aqui demonstrada que se encontra em fase inicial apresentou resultados 

interessantes dando início a uma nova visualização sobre os jurisdicionados, qual seja, a maioria 

em tese apresenta uma boa aceitação da mediação, entretanto um descontentamento com a 

forma que é realizado. Talvez influenciado pela tendência ao litigio de seus advogados, nota-se 

que as partes estão sim abertas à mediação. Este viés da pesquisa será mais aprofundado, tendo 

em vista o entendimento de Sadek: 

Neste contexto, cresce a probabilidade de ser expressiva a parcela da população 

que desconhece os direitos. Tal característica combinada à percepção de uma 

justiça vista como cara, lenta e inacessível, potencializam o impacto de 

iniciativas que alarguem o acesso à justiça e, em consequência, a efetividade 

dos direitos que compõem a igualdade expressa no conceito de cidadania. 

(SADEK, 2009, p.177) 

DISCUSSÃO 

Este trabalho busca entender se a mediação tem cumprido seu papel social que seria, 

de acordo com os manuais, restaurar relações partidas e reconstruir o diálogo entre as partes 

para que se possa findar em uma “cultura da paz” e as próprias partes serem capazes de 

resolver seus conflitos de forma harmoniosa. Se esta tem sido uma forma consensual de 

resolução de conflitos ou o Tribunal tem transformado a mediação em mais uma etapa 

processual, como bem notado pelo Dr. Klever Filpo: 

Durante a pesquisa de campo, em muitos casos observados, as partes foram intimadas para 

comparecerem às sessões de mediação. Não se tratava de um convite ou de hipótese de 

consentimento informado, mas sim de verdadeira imposição. Portanto, independente desse 

aspecto compulsório (que poderá ser objeto de outras investigações futuras), o fato é que, no 

estágio atual do debate, o espaço da mediação no ambiente do fórum está a depender de que 

os juízes conheçam essa técnica, as formas de encaminhamento dos casos para o Centro de 

Mediação e que, sobretudo, estejam convencidos de sua importância no tratamento dos 

conflitos, porque na prática a eles compete fazer a seleção e direcionar esses casos. (FILPO, 

2014 p.71) 

O objetivo central da presente pesquisa é desmistificar a idealização sobre a 

mediação que vem sendo propagada como uma verdade dogmática e evidenciar uma 

visualização real de como ela vem impactando na percepção de acesso à justiça da sociedade 

de modo geral e no jurisdicionado que se utiliza deste mecanismo de tentativa de solução 

de conflitos. 

Almeja conhecer qual a percepção de acesso à justiça para os indivíduos estudados 

e, diante disso, procura entender se as sessões de mediação, da forma com que são realizadas 
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pelos tribunais atualmente, vem contribuindo para a diminuição da judicialização ou não, 

pois, se o usuário não tiver a sensação de que obteve a o efetivo acesso à justiça e a proteção 

de seu direito a aplicação da mediação não terá surtido o efeito esperado  e, por fim, esta 

estaria acarretando ainda mais morosidade ao processo, um contrassenso de seu propósito 

inicial. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebeu-se que a sociedade de modo geral possui pouco ou nenhum conhecimento a 

respeito do tema e como esta pode impactar em sua vida. Entretanto quando o indivíduo é 

colocado pelo judiciário em uma cessão de mediação pode ocorrer interpretações equivocadas 

diante do distanciamento da mediação.  

Ainda em uma visualização preliminar nota-se que o indivíduo pode se sentir de certa 

forma coagido à realização de uma transação, mesmo que essa não seja sua verdadeira vontade. 

Posto que, por vezes, sem o acompanhamento de um advogado ou defensor público, se vê em 

uma situação de extrema vulnerabilidade e como não entende o real sentido da mediação acaba 

por sucumbir a um ou outro interesse. 

Ocorre que esta pesquisa ainda se encontra embrionária e não há como saber qual 

será o resultado da persente pesquisa e se será a favor ou contraria à prática da aplicação da 

mediação pelos tribunais, se o jurisdicionado tem encontrado na mediação uma garantia de 

direito ou uma barreira para o acesso ao mesmo direito.  
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Resumo: As memórias e as verdades da ditadura militar no Brasil, em especial no que se refere 

às violações dos direitos humanos, ainda hoje são alvo de ocultações e apagamentos. Por isso, 

cada vez mais as políticas públicas de memória assumem papel determinante para evitar 

repetições futuras e consolidar a democracia. O estudo busca demonstrar que políticas públicas 

de memória como a desapropriação de lugares de memórias e sua transformação em memorial 

promovem os direitos humanos e a justiça social. Empregou-se nessa pesquisa o método 

dedutivo, com revisão bibliográfica de livros, artigos de periódicos e relatórios. Como resultado 

do estudo foi percebido que o resgate das memórias dos crimes de lesa-humanidade é essencial 

no processo de efetivação da cidadania. Conclui-se que para encarar essa responsabilidade 

histórica só há uma postura possível: rememorar todo o passado através da implementação de 

políticas de memória permanentes. 

 

Palavra-chave: políticas públicas; direito à memória; casa da morte. 

 

 INTRODUÇÃO 

Até hoje espera-se o resgate das memórias e das verdades sobre os atos de agentes de 

Estado durante a ditadura militar no Brasil, em especial no que se refere às violações dos direitos 

humanos realizadas neste período. Assim a presente pesquisa analisa a pertinência da 

desapropriação da Casa da Morte em Petrópolis para sua utilização como lugar de memórias no 

contexto de políticas públicas que promovam os direitos humanos e a justiça social. A 

metodologia empregada na elaboração do trabalho foi a revisão bibliográfica e documental de 

livros, de artigos, de periódicos e de relatórios. 

Este artigo está divido em três partes. Inicialmente, define-se o que são políticas públicas 

e os desafios que têm enfrentado em perspectiva internacional, evidenciando sua 

multidisciplinariedade. A segunda parte do trabalho versa sobre memórias, bem como o direito 

à memória e lugares de memórias, demonstrando sua importância para a consolidação do 

regime democrático de direito e para a efetivação dos direitos humanos. Por fim, são apontadas 
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diversas informações retiradas do relatório final da Comissão Nacional da Verdade sobre o 

funcionamento da Casa da Morte e os crimes cometidos em seu interior. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

Paula Trottmann (2017, p. 229) explica que a definição de políticas públicas é 

heterogênea e multidisciplinar e o seu estudo se utiliza do conhecimento de inúmeras disciplinas 

além da Ciência Política, como por exemplo a Sociologia, a Economia e o Direito. O estudo de 

políticas públicas surge nos EUA como uma área de conhecimento que relaciona bases teóricas 

e a efetiva ação dos governos, enquanto na Europa surge com trabalhos acadêmicos que 

teorizam o papel do Estado e do governo (SOUZA, 2006, p. 22). Essa disciplina germina com 

intuito de compreender como e por que os governos optam por certas ações. Podendo ser 

entendida como mecanismo para treinar e desenvolver pessoas que trabalham nas atividades-

meio da máquina estatal, dividindo-se em: políticas setoriais; impacto e avaliação; policy 

process; desenho de políticas.  

Nos últimos anos, houve um aumento considerável de pesquisas científicas sobre 

políticas públicas no Brasil que ocorreu paralelamente aos avanços na efetivação dos direitos 

humanos e fundamentais previstos pela Constituição de 1988. A concretização destes direitos 

demandou medidas governamentais do Estado brasileiro que assumiram a forma de programas, 

planos e ações entre os quais se insere a criação da Comissão Nacional da Verdade para resgatar 

as memórias das graves violações aos direitos humanos ocorridas durante a ditadura militar. 

 

MEMÓRIAS COLETIVAS E LUGARES DE MEMÓRIAS 

 “A memória tem a propriedade de captar e conservar certas informações (...), graças às 

quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como 

passadas” (LE GOFF, 1990, p. 425). Não é apenas uma recordação proporcionada, mas, 

também, conexão dos acontecimentos pretéritos com o presente, gerando identidade. A 

memória coletiva deve ser entendida como a experiência compartilhada entre gerações sobre 

fatos, pessoas, sentidos e sentimentos daquele grupo, são construções dos grupos sociais, os 

quais determinam o que é memorável e os lugares onde essas memórias serão preservadas. Com 

isso, o filósofo e historiador francês Pierre Nora cunhou o termo lugares de memória para 

designar “toda a unidade significativa, de ordem material ou ideal, que a vontade dos homens 

ou o trabalho do tempo converteu em elemento simbólico do patrimônio memorial de uma 

comunidade qualquer” (NORA, 1997, p. 34).  
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Neste contexto, o direito a memória é uma prerrogativa coletiva que decorre da própria 

democracia na medida em que visa manter viva a lembrança de fatos do passado que 

determinam nossa identidade no presente - mesmo que sejam acontecimentos vergonhosos. 

Logo, conhecer estes fatos serve para assegurar a identidade e para prevenir a volta de tais 

práticas, garantindo o direito à informação e evitando o esquecimento. Os lugares de memórias 

exercem marcas simbólicas sobre essas memórias, assim é possível afirmar que servem de 

suporte fático para a implementação de memórias coletivas, razão pela qual o Estado deve criar 

políticas públicas que resgatem as violações como aquelas ocorridas na Casa da Morte.  

 

A CASA DA MORTE 

De acordo com o 3º Relatório Preliminar de Pesquisa, da Comissão Nacional da 

Verdade, a Casa da Morte foi um centro clandestino de prisões ilegais, tortura, assassinato e 

ocultação de cadáveres de presos políticos nos anos de chumbo. Localizada na cidade de 

Petrópolis/RJ, esse lugar foi criado em 1971 para atender uma nova etapa da ditadura que usava 

como estratégia a intensificação do combate às organizações de esquerda, contando com bases 

secretas e equipes especializadas na execução de uma política de extermínio e desaparecimento 

forçado (RELATÓRIO, 2014, p. 6). A Casa só foi conhecida a partir do depoimento da Inês 

Etienne Romeu, a única vítima sobrevivente desse local. Inês contribuiu relatando as barbáries 

que cometeram contra ela e também ajudou a identificar a localidade do imóvel bem como o 

seu proprietário, Mario Lodders. Além disso, ela identificou nomes de agentes que trabalharam 

na casa e nomes de pessoas que foram mortas ou ocultadas no local.  

Assim, vê-se que a justiça de transição no Brasil ainda não se concretizou efetivamente 

devido à ausência de um verdadeiro interesse no resgate das memórias históricas do período da 

ditadura militar. Este resgate demanda a existência de políticas públicas de memória 

permanentes que sirvam como instrumentos de justiça e reparação às vítimas. Neste contexto, 

é fundamental o reconhecimento da Casa da Morte como lugar de memórias das inúmeras 

violações aos direitos humanos que ali ocorreram. Daí se justificam a desapropriação do edifício 

e sua utilização no contexto de políticas públicas que mantenham presente a lembrança das 

vítimas do período ditatorial. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A transformação do regime político brasileiro impõe ao Estado o reconhecimento das 

graves violações aos direitos humanos através de políticas públicas de memória. Com isso, o 
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direito à memória forma um eixo fundamental, tornando-se uma proteção da democracia e 

representando uma ambição da civilização em conhecer os fatos sociais e históricos da maneira 

que aconteceram, mesmo que vexatórios. Se quisermos prevenir a volta de tais práticas, é 

necessário rememorá-las.  

Desse modo, o presente trabalho buscou demonstrar a relevância do resgate das 

memórias dos crimes cometidos na ditadura militar, identificando a Casa da Morte como um 

lugar de memórias. O texto apontou a influência que o direito à memória tem para a 

estabilização do regime democrático, contrapondo-o à flagrante omissão do Estado brasileiro, 

não só em investigar, punir e tornar público as graves violações aos direitos humanos cometidos 

durante o regime autoritário, como também em implementar políticas de memória. 

Como resultado do estudo, foi percebido que o resgate das memórias das infrações 

ocorridas na Casa da Morte é fundamental no processo de efetivação da cidadania, razão pela 

qual se justifica a desapropriação do edifício e sua utilização no contexto de políticas públicas 

que mantenham presente a lembrança das vítimas, um verdadeiro resgate das memórias 

históricas desse período, o que se impõe como instrumento eficaz de justiça e reparação às 

vítimas. Conclui-se, portanto, que para encarar essa responsabilidade histórica só há uma 

postura possível: rememorar o passado através da implementação de políticas de memória 

permanentes. 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 

COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE. Relatório Preliminar de Pesquisa sobre a Casa da 

Morte. Disponível em: 

<http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/images/pdf/petropolis/Versao_final_-

_Casa_da_Morte_-_relatorio_preliminar_revisado.pdf>. Acesso em: 21/04/2018.  

LE GOFF, Jacques. História e Memória. Trad. Bernardo Leitão [et al.]. Campinas, SP Editora 

da UNICAMP, 1990. 

NORA, Pierre. Entre Memória e História: a Problemática dos Lugares. Projeto História, São 

Paulo, n.10, p.7-28, dez. 1993. 

SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma Revisão da Literatura. Sociologias, Porto Alegre, ano 

8, nº 16, jul/dez 2006, p. 20-45. 

TROTTMANN, Paula; CORRÊA, Victor; COELHO, Fernando de Souza; SARTI, Flávia Mori. 

A produção científica em Políticas Públicas no Brasil: Descrição e análise de alguns resultados 

de uma investigação sobre a primeira década dos anos 2000. Revista de Discentes de Ciência 

Política da UFSCAR. Vol. 5, n.2, 2017, p. 223-253. 

  



30 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS E A CRISE 

MIGRATÓRIA  

Tiago da Silva Cicilio, Universidade Católica de Petrópolis/RJ. Daniel Machado 

Gomes, Universidade Católica de Petrópolis/RJ. Robson César Durão, Universidade 

Católica de Petrópolis/RJ. Lara Delgado da Costa, Universidade Católica de 

Petrópolis/RJ. 

 

Sumário: Introdução; Direito Universal a Hospitalidade; Considerações Finais; Referências 

Bibliográficas; 

 

Resumo: Cada vez mais os Estados se utilizam de valores abstratos, como segurança nacional, para 

cercear direitos humanos de todas as ordens aos não nacionais. O objetivo da pesquisa é revelar a 

urgência do combate à xenofobia na atualidade e a importância da defesa de políticas de proteção aos 

direitos humanos neste momento de aguda crise migratória. A pesquisa aplica o método dedutivo, 

valendo-se de livros e artigos e o kantismo como referencial teórico. Como resultado da pesquisa foi 

percebido que o ideal universalista de uma cidadania global deve guiar as decisões do Estado, a fim 

de assegurar a proteção aos direitos humanos dos imigrantes fugidos de crises e de perseguições que 

ameacem sua integridade física, psíquica e moral, para que não haja injustiça extrema e a abertura 

para toda sorte de manifestações de intolerância. 

 

Palavra-chave: hospitalidade; cidadania; migrações. 

 

INTRODUÇÃO 

No mundo contemporâneo em que o tema das migrações se tornou uma das principais 

pautas de direitos humanos, somam-se episódios de fechamento das fronteiras a refugiados em 

diferentes Estados, sob a alegação de perigo à segurança nacional. O objetivo geral da pesquisa é 

revelar a urgência do combate à xenofobia na atualidade e a importância da defesa de políticas de 

proteção aos direitos humanos neste momento de aguda crise migratória. A principal questão deste 

estudo é demonstrar que o sistema global de proteção aos direitos humanos encaminha para o 

reconhecimento de uma cidadania universal entendida como o direito a ter direitos, cujo 

fundamento é a igual dignidade de todos os homens independentemente da condição de nacional 

ou estrangeiro. A pesquisa aplica o método qualitativo e dedutivo, valendo-se de livros e artigos e 

tendo como referencial teórico o kantismo.  

O presente ensaio tratará da hospitalidade em Kant frente à crise humanitária 

contemporânea. Segundo o autor alemão, a hospitalidade é fruto de tratados entre Estados livres e 
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se traduz no direito que o estrangeiro tem à garantia de não ser tratado com hostilidade em virtude 

da sua vinda ao território de outro. A hospitalidade kantiana abrange apenas o direito de visita, 

entretanto há uma urgência atual de ajuste para além dessas bases que demanda a superação da 

limitação concebida por Kant, fazendo surgir uma hospitalidade incondicional que culminará na 

cidadania cosmopolita e na paz perpétua.  

 

DIREITO UNIVERSAL À HOSPITALIDADE 

A hospitalidade universal é vista por Kant como um direito. Não se trata de filantropia, 

mas sim do exercício de um direito natural que deriva de um dever moral de acolher o 

estrangeiro. Para além de facultar o tráfego no território alienígena, a hospitalidade estabelece 

relações pacíficas que se tornarão legais e públicas, aproximando-se de uma constituição 

cosmopolita, de acordo com Kant. A constituição do direito cosmopolita se dá por tratados entre 

Estados, é a realização da liberdade entre anfitrião e estrangeiro por meio pactual que pretende 

garantir uma hospitalidade universal. Essa pretensão se baseia num direito de visita que é 

garantido a todos os indivíduos, pois a lei da hospitalidade decorre da equivalência entre aquele 

que oferece o acolhimento e aquele que é acolhido. O fundamento último da reciprocidade está 

no fato de a superfície da Terra ser propriedade comum a todos os homens.   

A hospitalidade resulta, portanto, do valor e do sentido da razão prática kantiana que se 

manifesta pelo exercício da lei moral. Kant demonstra que a hospitalidade é, 

concomitantemente, um direito de ser acolhido e um dever de acolher o migrante. Ela assume 

status de direito necessário e universal, na medida em que todo migrante tem a faculdade de se 

apresentar à comunidade destino, pois todo homem tem direito à superfície para trafegar 

livremente, porém não tem direito a permanecer no país estrangeiro.  

O direito de residência está além da concepção kantiana de hospitalidade por se 

relacionar com a soberania do Estado destino, que é uma condição jurídico-política. A 

hospitalidade no sentido kantiano é condicional e política, visto que depende de tratados entre 

Estados que impõem um conjunto de regras para garantir direitos, mas também para os limitar. 

Hoje a hospitalidade deve ser ajustada para além dessas bases, não as desprezando, mas as 

transpassando e fazendo perder seus limites a fim de se tornar uma hospitalidade incondicional 

que ambicione a cidadania cosmopolita.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na atualidade em que é cada vez mais grave e crescente o fluxo migratório ao redor do 

mundo por questões humanitárias, somos chamados a refletir sobre a radicalização da 

hospitalidade universal, com vistas a atualizar a proposta kantiana. Todo o sistema protetivo 

aos estrangeiros que existe em Direito deve ser interpretado no contexto de um direito universal 

à hospitalidade que envolve não só o direito de visita, mas também o direito de residência 

quando estiver em questão a proteção aos direitos humanos. Institutos jurídicos como o refúgio 

e o visto humanitário já evidenciam uma ampliação do direito à hospitalidade que se justifica 

pela proteção à dignidade humana e contra perseguições injustas. 

Como resultado da pesquisa foi percebido que o ideal universalista de uma cidadania global 

deve guiar as interpretações jurídicas, a fim de assegurar a proteção aos direitos humanos daqueles 

que ingressarem em território estrangeiro fugindo de crises e de perseguições que ameacem sua 

integridade física, psíquica e moral. Conclui-se que, por ser um ator fundamental nas relações 

internacionais, o Estado não pode promover o fechamento de fronteiras ou a limitação da entrada 

daqueles que necessitam, sob o argumento genérico de perigo à segurança nacional. Em o fazendo, 

fica configurada uma situação de injustiça extrema que abre caminho para toda sorte de 

manifestações de intolerância tais como perseguições motivadas por razões xenófobas e racistas. 
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HUMANIDADE FEMININA: O CORPO É MEU E PONTO! 

Flávia Corrêa Pires de Oliveira, Mestranda da Universidade Católica de Petrópolis 

 

Sumário: Introdução, A Luta do Feminismo Contra Desigualdade de Gênero, A Violência 

Contra a Mulher: Proteção do Corpo Feminino, Políticas Públicas e as Leis Protetivas da 

Mulher, Considerações Finais, Referências Bibliográficas 

 

Resumo: Nos últimos anos, a violência contra à mulher, sobretudo questões atinentes ao seu 

corpo, vem sido debatida na mídia e no meio jurídico. Na pauta política brasileira, o feminismo 

se tornou tema obrigatório e se propagou nas ruas e nas redes. Como consequência, foram 

elaboradas diversas leis protetivas dos direitos da mulher. Buscou-se ainda no presente resumo 

analisar a luta feminina contra as desigualdades de gênero, que é fruto do patriarcado fortemente 

presente em nossa sociedade. Conclui-se que para que esse cenário histórico mude, só há uma 

solução possível: implementação de políticas públicas permanentes. 

 

Palavras-chave: Humanidade, Mulher, Política Pública. 

 

INTRODUÇÃO 

A violência contra a mulher deve ser entendida dentro das desigualdades da relação de 

gênero e patriarcado, que desde o início coloca a mulher como subalterna ao homem, fazendo-

a se sentir como inferior.   

Durante séculos as mulheres vivenciaram e vivenciam até hoje discriminações de todos 

os tipos. A luta histórica feminina pelo reconhecimento e igualdade de gênero transcende os 

embates jurídicos, antropológicos, sociais, psicológicos e se materializa de forma mais 

veemente no cotidiano. 

 

A LUTA DO FEMINISMO CONTRA DESIGUALDADE DE GÊNERO 

 A luta da mulher contra toda essa discriminação remonta ao período das revoluções 

liberais (revolução francesa) até os dias atuais. No Brasil essa história ganha grande destaque 

na década de 80, a qual é denominada como “Década da Mulher”, pois no ano de 1985 o 

movimento feminista brasileiro conquistou a implementação das políticas públicas direcionadas 

ao enfrentamento da violência contra a mulher. Também em 1985, a Organização das Nações 
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Unidas (ONU), inaugurou a primeira Delegacia de Defesa da Mulher e criou o Conselho 

Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), pela aprovação da Lei nº 7.353/85. Posteriormente, 

a lei Maria da Penha ganhou grande destaque no cenário brasileiro, ajudando muitas vítimas da 

violência doméstica. 

 A divisão social do trabalho condiciona o lugar do homem como o chefe e o provedor 

do lar, e o da mulher, como dona de casa e mantenedora da ordem e harmonia do lar, e o sistema 

capitalista reafirma os respectivos papéis sociais. Consequentemente, toda essa divisão de 

gênero oprime a mulher e lhe causa todos tipos de violência possíveis. 

A sociedade justifica seu conceito sobre gênero criando padrões para homem e mulher 

de superioridade e inferioridade. Irá definir então que fisiologicamente o homem é um ser 

superior, pois ele é forte, seguro, objetivo, centrado. Já a mulher é denominada como o sexo 

frágil, pois é bombardeada por hormônios, que a faz ficar insegura, frágil, romântica, chorona, 

entre outras, colocando-a como incapaz de exercer certos trabalhos, por reproduzirem uma 

sociedade patriarcal, onde a mulher só serve para ser do lar. 

Assim, surge a errônea ideia de que se é possível nos diminuir, violentar, agredir, 

discriminar e sobretudo nos invadir sexualmente. De um beijo não consentido até as mais 

brutais violências físicas. Essa situação se agrava quando a mulher é negra, pobre e sem 

escolaridade, pois a sua voz não será ouvida. São uma minoria nessa sociedade sexista que se 

baseia em estereótipos e preconceitos em torno do sexo e dos papéis sociais atribuídos à mulher. 

 

A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: PROTEÇÃO DO CORPO FEMININO 

Nesse cenário de violências contra às mulheres, sabe-se que a sexual é a pior delas, pois 

fere à privacidade e à dignidade humana. Quando um ser humano sofre uma violência desse 

tipo, perde a sua essência, a sua naturalidade e a sua existência. 

Para ilustrar o presente trabalho, destaca-se o recente caso de uma mulher brutalmente 

ferida por um advogado. No dia 18/02/2019 a mãe do lutador Rayron Gracie, Elaine Perez 

Caparroz, de 55 anos de idade, foi agredida no Rio de Janeiro por um homem que com quem 

tinha seu primeiro encontro. O agressor é o advogado Vinícius Batista Serra, de 27 anos. O final 

tinha tudo para ser trágico, porém a vítima conseguiu se defender e foi salva pelo porteiro que 

lhe prestou ajuda quando suas forças físicas já acabavam. 

Elaine, uma mulher de boa-fé, acreditou que a pessoa com quem ela se relacionava na 

internet há oito meses, seria idônea e a respeitaria no primeiro encontro pessoal.       Todavia, a 

realidade foi outra. Ela foi agredida fisicamente durante horas por um homem que conhece a 
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punição da lei para quem ofende e agride mulheres. Não importa se o agressor é advogado, 

enfim um profundo conhecedor das normas jurídicas. A boa moral é inerente ao ser humano e 

isso é ensinado pelos pais, escola e sociedade. Mas muitas vezes há o ensinamento, mas não há 

a assimilação das pessoas. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS E AS LEIS PROTETIVAS DA MULHER 

Percebe-se que a violência perpetrada contra as mulheres é um caso de saúde pública 

que envolve a participação do Estado através de suas instituições mobilizando a sociedade, a 

escola e a família.  

Muitos avanços já foram feitos, mas há muito por fazer. O caminho é longo, árduo e 

desafiador. A união de todos poderes e a conscientização de toda população em prol dessa 

bandeira feminina propiciarão uma sociedade mais justa, igualitária e cheia de humanidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desse modo, o presente trabalho buscou demonstrar que o corpo feminino não 

representa o triunfo sobre a natureza e nem o domínio do patriarcado, bem como a 

implementação de políticas públicas permanentes possibilitará o combate à violência contra a 

mulher, uma vez que o volume de denúncias tem persistência como relevante fenômeno social. 

Conclui-se, portanto, que muitos avanços já foram feitos, mas há muito por fazer. O 

caminho é longo, árduo e desafiador. A união de todos poderes e a conscientização de toda 

população em prol dessa bandeira feminina propiciarão uma sociedade mais justa, igualitária e 

cheia de humanidade. 
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Resumo: Atualmente uma das questões mais discutidas e comentadas diz respeito à justiça. 

São diversos os direitos e garantias constitucionalmente previstas no ordenamento jurídico 

brasileiro. O presente trabalho tem como objetivo analisar até que ponto a grande quantidade 

de processos judiciais que atualmente abarrotam os Tribunais significam um efetivo acesso à 

justiça, assim como se a sociedade, como um todo, está preparada para a chamada cultura da 

paz através de meios alternativos de resolução dos conflitos. 

 

Palavra-chave: Acesso À Justiça; Cultura Da Paz; Diálogo. 

 

 

ACESSO À JUSTIÇA: MÚLTIPLAS FORMAS 

Será que basta ingressar com demandas judiciais para ter satisfeito o desejo de justiça? 

Os Tribunais estão sendo capazes de satisfazer os anseios da atual sociedade na resolução dos 

conflitos? A sociedade está preparada para ver seu direito satisfeito através dos meios 

alternativos de resolução de conflitos? É possível dissociar a resolução dos conflitos do 

ambiente do Poder Judiciário? Estamos preparados para a efetivação da cultura da paz? 

Essas são diversas questões que questionamos no presente trabalho e buscamos tentar 

entender e responder. 

Quando se pensa em acesso à justiça no Brasil, logo se remete ao Poder Judiciário, sendo 

por vezes chega até difícil desassociar um conceito do outro, tendo em vista o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição consagrado constitucionalmente. 

Não há dúvidas e que Poder Judiciário e acesso à justiça estão sim, intimamente ligados, 

um permeia o outro e vice-versa, cabendo ao Judiciário estar de portas abertas sempre que se 

pretenda buscar a real ou potencial justiça, seja ela por quem for, sempre que se entender que 

um direito foi lesionado ou corre o risco de ser. 

Contudo, não se pode resumir e até mesmo confundir o acesso à justiça apenas e tão 

somente com acesso ao Poder Judiciário. Isto porque, acesso à justiça é um conceito muito mais 
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amplo que acesso ao Poder Judiciário, possuindo vertentes e formas que não se resumem à 

prestação judicial e ao direito de ação, constituindo a busca incessante pela efetiva justiça, em 

especial a justiça social. 

A justiça não possui apenas uma opção de acesso, mas sim múltiplas portas e múltiplos 

atores que devem ter consciência da sua importância social para a construção de uma sociedade 

mais justa, pacífica e democrática. 

As outras formas de acesso à justiça, por vezes desconhecidas de muitos cidadãos 

ocorrem através dos chamados meios alternativos de resolução de conflitos, que são uma forma 

consensual, dentro ou fora do Poder Judiciário, como, por exemplo, as conciliações pré-

processuais e mediações judiciais ou extrajudiciais.  

Cappelletti e Garth (1988) em projeto acerca das experiências de efetivação do acesso à 

justiça em diversos país, o chamado “Projeto Florença”, trazem as chamadas três ondas de 

acesso, fatores que devem ser superados para que os direitos sejam garantidos. A terceira onda, 

em especial, traz a necessidade de se buscar outras formas e procedimentos para a resolução 

dos conflitos, sem que estes tenham que, necessariamente, serem avalizados pelo Poder 

Judiciário, além de trazer a busca da educação para os direitos, para que se tenha efetivo acesso 

à justiça e um verdadeiro Estado Democrático. 

Os chamados meios alternativos de resolução de conflitos se alicerçam, principalmente, 

na a chamada “cultura da paz” que pode ser caracterizada como sendo a prevenção e a resolução 

dos conflitos de forma não violenta, através, preponderantemente, do diálogo, da tolerância, da 

solidariedade e do empoderamento do indivíduo para sanar seus conflitos para com o outro 

através do diálogo, onde ambas as partes, de comum acordo, conseguem chegar a um 

determinado denominador comum. 

Ocorre que, apesar dos diversos esforços que aos poucos vêm sendo feitos e ganhando 

força na nossa sociedade, os números e relatos indicam que a solução dos conflitos através dos 

meios alternativos de resolução de conflitos ainda é ínfima diante do número de novas 

demandas judiciais que são anualmente distribuídas. 

Conforme o Conselho Nacional de Justiça, através do Relatório Justiça em Números 

publicado no ano de 2018, referente aos dados do ano de 2017 o Poder Judiciário finalizou o 

ano de 2017 com 80,1 milhões de processos em tramitação, aguardando alguma solução 

definitiva. Desses, 14,5 milhões, ou seja, 18,1%, estavam suspensos, sobrestados ou em arquivo 

provisório, aguardando alguma situação jurídica futura e havia uma taxa de congestionamento 

de 72,1% de processos pendentes de sentença. 
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No mesmo relatório ao Conselho Nacional de Justiça informa que no ano de 2017 apenas 

12,1% dos processos foram solucionados via conciliação. 

Tal fato, demonstra que a sociedade ainda enxerga o Poder Judiciário como sendo o 

grande detentor do acesso à justiça, desconhecendo e/ou desacreditando nas outras formas de 

resolução de conflitos e acesso à justiça, não procurando ou não se sentindo suficientemente 

confortável e confiante para resolver seus problemas ou conflitos através das mesmas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que para que os meios consensuais de resolução de conflitos ganhem mais 

força, especialmente os que são realizados fora da seara do Poder Judiciário é preciso que haja 

uma mudança de mentalidade e paradigma da sociedade, sendo certo que a primeira grande 

barreira a ser ultrapassada é a cultura da beligerância arraigada anos à fio dentro da nossa 

sociedade e o trabalho de disseminação da cultura da paz. 
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Resumo: No Brasil observamos uma fragilidade dos vínculos empregatícios e familiares, o que 

vem contribuindo para o fenômeno da exclusão social e faz com que a População em Situação 

de Rua – PSR fique mais visível para a sociedade. 

Este artigo trata do estudo da efetivação das políticas públicas no município de Petrópolis, 

analisando os dados fornecidos pelos equipamentos. Após analisar os dados fornecidos, 

observamos que não existe uma integração entre os mesmos.  

Em Petrópolis temos vários equipamentos tanto da Secretaria de Assistência (Centro Pop, NIS 

Abordagem e Restaurante Popular) e na Saúde (Consultório de Rua). 

Pesquisa descritiva, com estudo empírico e bibliográfico. Tem como objetivo demonstrar que 

apesar dos procedimentos e funcionamento dos equipamentos da Secretária de Assistência 

Social e da Secretária de Saúde no suprimento das necessidades básicas e imediatas da 

População de Rua, não existe uma política pública consistente para que esse indivíduo retome 

o comando de sua vida. 

 

Palavras-chave: População em Situação de Rua. Capacitação. Estratégias.  

 

INTRODUÇÃO 

Todo esse tema veio à tona devido a algumas publicações de jornais locais com fotos de roupas 

penduradas em edificações públicas, as quais incomodaram a população e os conselhos locais, 

que buscaram através de reuniões e analise de estatísticas um começo de solução para diminuir 

esse quantitativo de pessoas na rua, através de proposta de criação de um albergue para 10 

pessoas nesse primeiro momento, para que os mesmos possam possuir  uma estabilidade com 

moradia paga pelo município, paga por 01(um) ano enquanto esses usuários serão 

acompanhados pelos profissionais da Saúde e Assistência, para serem recolocados no mercado 

de trabalho. Participaram dessa reunião a Secretaria de Assistência Social, a Igreja Católica e 
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Evangélica, a Guarda Municipal, o Conselho de Cidadania, o Conselho de Direitos Humanos, 

o Conselho de Segurança e alguns empresários locais. 

O problema analisado nessa pesquisa é que a falta de capacitação é um dos impedimentos que 

boa parte da população de Rua obtenha a sua recolocação no mercado de trabalho e que a 

ausência de um novo modelo de local de apoio para moradia e assistência social e cultural 

contribui para a sua atual exclusão. Todo esse problema gera uma insegurança e violência 

urbana, com periferização e degradação da cidade. 

Esta pesquisa refere-se à População em Situação de Rua em Petrópolis, visando suas 

características e necessidades com o objetivo de acompanhar a possibilidade de elaboração de 

um projeto através do ACESSUAS, para capacitar os moradores de rua para retornarem ao 

trabalho de acordo com suas habilidades e anseios, proporcionando a inclusão social e 

restabelecendo sua dignidade. 

Foi elaborada a partir da observação das condições insalubres que os moradores de rua 

estão submetidos no cotidiano de sua vida. Percebe-se o crescimento desse grupo a partir de 

seu deslocamento pela cidade, vivendo em condições precárias e com faltas de oportunidades 

que os motivem a saírem dessas circunstâncias.  

 

EQUIPAMENTOS E DADOS DO MUNICÍPIO 

Devido ao crescimento desordenado e o aumento da violência vindo desse grupo, tem ocorrido 

uma pressão da sociedade em se retirar essa população da rua e colocá-los em abrigos. 

Utilizando a metodologia empírica foram analisados os dados fornecidos pelo Centro Pop e 

Consultório de Rua. 

Existem normativas básicas destinadas à População em Situação de Rua  segundo o 

Ministério do Desenvolvimento Social e combate à Fome. Algumas delas: Política nacional de 

assistência social (pnas), lei nº 11.258, de 2005, incluindo parágrafo único do artigo 23 da lei 

orgânica de assistência social (loas), decreto s/nº, de 25 de outubro de 2006 portaria mds nº 381, 

de 12 de dezembro de 2006, do mds, resolução do conselho nacional de assistência social – 

Cnas nº109, de 11 de novembro de 2009, decreto nº 7053, de 23 de dezembro de 2009, instrução 

operacional conjunta secretaria nacional de assistência social – snas e secretaria nacional de 

renda e cidadania – senarc nº07, de 22 de novembro de 2010. 
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Em Petrópolis temos dois Centros de atendimento da Secretária de Assistência Social a 

população de rua, o Centro Pop e o NIS,  que tem por função a gestão e organização de 

programas, projetos e ofertas de serviços visando benefícios da política de assistência social. 

Estabelece uma co-responsabilidade entre os diversos entes federados (como Municípios e 

Estados) objetivando a implementação de projetos, programas, serviços e benefícios de 

assistência social, como um dever do Estado e um direito do cidadão. (MDS).  

Para auxiliar os equipamentos da Assistência existe o Consultório de Rua, que pertence 

a Secretaria de Saúde e a equipe de abordagem que pertence a Assistência. 

Esses equipamentos têm como objetivos contribuir para a prevenção de agravamentos e 

a potencialização de recursos para a reparação de situação que envolvam risco pessoal e social, 

violência, fragilização e rompimento de vínculos familiares, comunitários e sociais. Busca 

contribuir para a restauração e preservação da integridade e da autonomia da população em 

situação de rua, bem como a promoção para a reinserção familiar e comunitária. (MDS) 

O serviço Especializado para pessoas em Situação de Rua é classificado em algumas 

etapas para recepção dessas pessoas, sendo elas: segurança de acolhida, segurança do convívio 

ou vivência familiar e segurança de desenvolvimento de autonomia individual, segundo 

documento do MDS.  

A Segurança da Acolhida se caracteriza pela forma que essa pessoa será acolhida, dentro 

dos serviços ofertados pelos centros com padrões e condições dignas. Buscando minimizar os 

danos e traumas adquiridos durante essa vivência de violência e abusos sofridos. A conservação 

da identidade e história de vida de cada usuário deve ser conservado. O acesso à alimentação 

digna e com padrões nutricionais adequados.  

A segurança do convívio ou vivência familiar, comunitária e social se baseia no 

fornecimento de serviços socioassistenciais e ao acesso às políticas públicas que atendam às 

necessidades de cada usuário. 

A segurança de desenvolvimento de autonomia individual, familiar e social se 

caracteriza pela oferta de serviços e atividades que permitam o aprendizado baseado no respeito 

a si próprio e aos outros e nos princípios de ética, justiça e cidadania, visando o fortalecimento 

do convívio social e comunitário. Auxiliando na construção de projetos pessoais e na promoção 

do auto estima, na busca de autonomia e auxilia esses cidadãos a terem acesso à documentação 

civil básica como o registro geral (RG). Permite aos assistidos terem acesso a serviços de 
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proteção social e a políticas públicas, informa sobre os direitos dessa população como os 

benefícios sociais concedidos pelos programas de bolsa do governo. 

O Centro Pop e o Consultório de Rua são equipamentos que pertencem a Secretária de 

Assistência, na parte Especial, em que os direitos são foram violados, é composto por uma 

diretora, uma administrativa e três coordenadoras.  

Algumas características importantes estão sendo analisadas, para se elaborar esse 

projeto, sendo usado uma metodologia quantitativa, em que os dados coletados pelo Centro Pop 

e Consultório de Rua serão a fonte principal para sua elaboração. 

De acordo com os dados desse primeiro encontro sobre a população em Situação de Rua 

realizado no mês de abril de 2019 existem 190 pessoas acompanhadas pelo Consultório na Rua, 

que tem uma equipe formada por uma médica, uma enfermeira, uma técnica em enfermagem, 

uma psicóloga, uma técnica de saúde bucal e uma assistente social e o Centro Pop, que tem uma 

equipe formada por três psicólogos, dois administrativos, um pedagogo, dois assistentes sociais, 

um coordenador, sete educadores(sendo quatro da equipe de abordagem) e dois serviços 

gerais(limpeza do local). 

O Centro Pop funciona de 08 as 17 horas todos os dias da semana, fornecendo café da 

manhã, ticket para o almoço (de segunda a sexta no Restaurante popular), sábado e domingo 

com almoço no Centro Pop (começou em abril esse serviço), lanche da tarde, atividades de 

convivência, roda de conversa, capoeira, palestras, higiene pessoal, guarda de pertences e 

lavanderia e o Consultório de Rua, funciona de segunda a sexta, de 8 as 17 hs, com a equipe de 

profissional descrita acima. 

A população em situação de rua é composta por um grupo populacional heterogêneo, 

com pessoas com experiências e realidades diferentes, mas que estão em condições de pobreza 

absoluta e falta de uma habitação convencional regular, usando a rua como moradia e fonte de 

sustento, de forma permanente ou temporária. 

Os resultados dessa pesquisa são os seguintes dados:  

Formada por 82% de homens e 18% de mulheres, sendo desse quantitativo 29,50% de pessoas 

que se consideram brancas, 27,90% pretas, 31,10% pardas e 3,50% que não sabem informar a 

qual grupo pertencem.  
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Em relação a parte cognitiva: 74% sabem ler e escrever, 17% não sabem ler e 8% só assinam o 

nome e 1% não quis informar.  

Em relação aos estudos regulares: 3% concluíram o segundo grau, 48% concluíram o primeiro 

grau, 17% não sabe responder e 32% não quis informar.  

Em relação a parte financeira: 88,50% não recebem benefício nenhum, 3,2% são aposentadas, 

2,3% recebe bolsa família, 1,3% recebe BPC (benefício de prestação continuada) e 4.7% não 

quiseram informar.  

Em relação ao trabalho: 70,9% possui trabalho remunerado, sendo 27,50 %catadores de lixo, 

14,10 flanelinhas, 6,3% da construção civil, 4,2% da limpeza, 3,1% carregadores e estivadores 

e 15,7% pedem dinheiro e 29,1% não quiseram informar. 

Essa situação surge como reflexo da exclusão social sofrida por essas pessoas desprovidas de 

condições básicas de sobrevivência. Essa realidade a cada dia atinge e prejudica uma parcela 

maior da sociedade que não se enquadra no modelo econômico atual, o qual faz exigências 

como qualificação profissional, mesmo está sendo inacessível para uma parte da população. 

A maioria dos moradores de rua, possuem ocupações temporárias, variadas e muito 

irregulares, que infelizmente muitas vezes possuem insalubridade e   risco para sua própria vida. 

Muitas vezes eles possuem dificuldades de acesso a saúde e segurança   social e são geralmente   

dependentes de instituições públicas e assistenciais. 

             O que constatamos através do quantitativo fornecido pela Secretaria de Assistência 

Social que em Petrópolis os moradores de rua possuem alguns equipamentos como NIS, Centro 

Pop, Restaurante Popular e Consultório de Rua que dão suporte para que tenham uma melhor 

qualidade de vida. Oferecendo comida para todos e moradia para uma quantidade mínima de 

pessoas. Sendo necessário nesse momento de uma melhora na qualificação para que possa 

através do trabalho possuir uma vida digna, pagar suas contas e de sua família. 

As pessoas que compõe essa parcela da população geralmente desempenham funções 

ou possuem ocupações desvalorizadas para na comunidade local, ou são considerados 

vagabundos, por passarem o dia todo como andarilhos. 

Devido a algumas dessas características, esses moradores acabam se agrupando na 

busca pela sobrevivência, pois nos grupos em que pertencem, são aceitos numa condição de 
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igualdade, sofrendo com a perda da moradia, do emprego regular, das famílias e inclusive da 

valorização de sua condição como ser humano. 

Observamos pelos relatos que a maioria dessas pessoas acabam optando por se 

concentrarem nas ruas do centro das cidades, onde ficam localizados os equipamentos da 

assistência social que fornecem oportunidades e uma atenção especial para elas. Analisando 

esse contexto, as relações pessoais e interpessoais que ocorrem na rua são muito importantes e 

podem se tornar fontes de subsistência.  

Infelizmente esses grupos utilizam geralmente os espaços públicos abandonados, estruturas de 

edificações, moradias vazias e os equipamentos urbanos como moradia. Em Petrópolis por 

exemplo a maioria deles utilizam os banheiros públicos da Catedral de Petrópolis, a estrutura 

da rodoviária do centro da cidade por ser aberta, as praças e ruas paralelas a rodoviária, por 

serem próximas ao Centro Pop e Restaurante Popular, as ruas próximas ao Teatro Municipal, 

entre outros. 

A próxima etapa será uma análise das características de cada morador de rua e suas 

necessidades, buscando traçar alguns conceitos úteis para uma melhor compreensão a respeito 

desse grupo. A análise desses dados irá permitir traçar um perfil referente a essa população 

tanto em âmbito nacional quanto municipal, permitindo traçar um perfil e definir características 

desse grupo, para então poder estabelecer suas necessidades básicas e como será essa 

capacitação através do ACESSUAS e como será recolocado essas pessoas selecionadas no 

mercado de trabalho. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como podemos observar o projeto está em construção, só foram analisados os primeiros 

dados quantitativos, será necessário entender seu perfil, para elaborar um programa de 

necessidades adequado para atender um determinado público, utilizando os dados subjetivos de 

cada morador, a sua vontade de mudar sua vida, se ele está preparado para essa nova etapa, 

quais suas habilidades e por quantas capacitações precisará passar para ser inserido novamente 

no mercado de trabalho. 
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Resumo: Este estudo faz parte de uma pesquisa em andamento, cujo objeto é uma política 

pública de formação continuada para coordenadores pedagógicos, desenvolvida no período de 

2009 a 2016 em vários estados do país, no âmbito do Programa Nacional Escola de Gestores 

(PNEG), tendo por campo os cursos desenvolvidos em Minas Gerais. A relevância da pesquisa 

encontra justificativa na pouca produção acadêmica sobre formação de coordenadores 

pedagógicos. O objetivo da pesquisa é elucidar como ocorreu a produção dessa política de 

formação, ao longo da trajetória na qual se move. A pesquisa adota uma perspectiva crítica, 

tendo por arcabouço teórico-metodológico a Abordagem do Ciclo de Políticas e o conceito de 

desenvolvimento profissional. Por meio de pesquisa bibliográfica e análise de documentos foi 

possível caracterizar o PNEG e seu alcance em Minas Gerais, bem como identificar, por meio 

da análise dos trabalhos de conclusão de curso, as principais preocupações dos coordenadores 

pedagógicos cursistas. 

 

Palavra-chave: Política educacional. Formação continuada. Coordenador Pedagógico. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O texto apresenta algumas reflexões realizadas em uma pesquisa, em andamento, para 

tese de doutoramento em educação, tendo por objeto uma política pública de formação 

continuada para coordenadores pedagógicos, desenvolvida na modalidade da Educação à 

Distância (EaD), no período de 2009 a 2016 em vários estados do Brasil. Essa política foi 

desenvolvida no âmbito do Programa Nacional Escola de Gestores (PNEG) e a pesquisa tem 

por campo as universidades que implementaram o curso em Minas Gerais, nos anos de 2012 a 
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2016. A questão que norteia a pesquisa é como ocorreu a produção dessa política de formação, 

considerando a trajetória percorrida, desde o contexto de influência e da produção dos textos 

da política, passando pela sua realização no âmbito das universidades mineiras, até a atuação 

dos cursistas. 

O PNEG constitui-se em uma ação do Ministério da Educação (MEC), dentre o conjunto 

de políticas para a educação básica que faz parte do Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação e integra o Plano de Desenvolvimento da Educação. Dentre os objetivos traçados 

para essa política, destacam-se a melhoria da Educação Básica e o fortalecimento da escola 

pública brasileira, que se pretende alcançar com a formação voltada para a atuação dos gestores 

na perspectiva da gestão democrática e da educação com qualidade socialmente referenciada. 

Essa política de formação foi concebida para ser desenvolvida em regime de colaboração com 

estados e municípios, produzida e implementada com a participação de instituições e entidades 

representativas do campo educacional. Destaca-se, ainda, a parceria com universidades federais 

no intuito de fomentar a indução na formulação e institucionalização de uma política nacional 

de formação continuada para gestores escolares. 

Em meio a um contexto de políticas marcadas pela influência do gerencialismo, a 

investigação de uma política de formação de gestores oferecida pelo Estado, tendo por 

referência os princípios da gestão democrática, pode contribuir para fortalecer iniciativas 

favoráveis à democratização da educação, segundo os princípios públicos e democráticos. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa adota uma perspectiva crítica, tendo por arcabouço teórico-metodológico a 

Abordagem do Ciclo de Políticas formulada por Bowe et al. (1992); Ball (2014), por considerar 

na análise a participação e o envolvimento dos sujeitos em toda a trajetória da política. Nessa 

abordagem, a política é analisada em um movimento que possui diferentes significados em cada 

contexto no qual se move, pois são diferentes as pessoas e as condições em que atuam. A 

abordagem metodológica utilizada é a qualitativa, por mostrar-se mais adequada para 

compreender e identificar comportamentos, processos e modelos teóricos, já que as políticas de 

formação tocam em concepções e crenças, provocando resistências e contradições. 

Para a análise do macro contexto em que essa política foi criada, foram adotados 

procedimentos da pesquisa bibliográfica e análise dos textos políticos do MEC. O 

conhecimento desse macro contexto possibilita a identificação dos embates que marcaram a 

formulação de uma política de formação continuada de gestores, as principais ideias dos grupos 
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que ganharam força no momento da produção dos textos e ainda a ampliação desse movimento 

para a formação de coordenadores pedagógicos. 

As informações obtidas por meio dos instrumentos descritos acima serão pontos de 

partida para análises mais amplas, buscando superação de uma visão verticalizada, em que os 

sujeitos são considerados passivos frente às decisões tomadas ao nível macro, ou ainda, 

delegando apenas aos cursistas a responsabilidade pela melhoria da qualidade da educação, 

segundo os pressupostos anunciados nos textos da política. 

 

SOBRE A POLÍTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O COORDENADOR 

PEDAGÓGICO 

Os estudos desenvolvidos, até o momento, revelam que a política de formação 

continuada para coordenadores pedagógicos, no âmbito do Programa Escola de Gestores, foi 

produzida num contexto de contradições no tocante às concepções de educação. Assim, 

apresenta influências das concepções gerencialistas, mas também da gestão democrática, que 

se expressam em diferentes expectativas em relação ao que se espera da coordenação 

pedagógica em uma instituição pública de ensino. 

Em Minas Gerais, foram três universidades que assumiram a responsabilidade pela 

colocação do curso em ação, em momentos distintos, cada uma delas com 400 vagas para serem 

disponibilizadas. A Universidade Federal de Viçosa foi a primeira a oferecer o curso no estado, 

entre os anos de 2010 a 2012, registrando 355 matrículas, com profissionais oriundos de 43 

municípios mineiros. Posteriormente, entre 2014 e 2015, a Universidade Federal de Ouro Preto 

registrou um número que ultrapassou o limite de vagas, com 520 matrículas, de 133 municípios. 

A última edição do curso, entre 2014 a 2016, esteve sob a responsabilidade da Universidade 

Federal de Uberlândia, registrando um total de 355 matrículas, com cursistas de 16 municípios.  

Os dados que mostram o perfil dos cursistas, nas três universidades, revelam uma série 

de elementos que contribuem para o conhecimento de um coletivo de profissionais que atua na 

função da coordenação pedagógica, em instituições educacionais vinculadas às redes de ensino 

de diferentes municípios mineiros, com denominações distintas para a função que exercem, 

apresentando cursos de formação inicial muito diversos. 

 A leitura dos relatórios elaborados pelas três universidades possibilitou uma análise das 

temáticas dos trabalhos de conclusão produzidos pelos cursistas como requisito parcial para a 

obtenção da certificação. As temáticas, de maneira geral, remetem a uma dimensão do trabalho 

do coordenador que representa um dos maiores desafios da profissão, o de articular a gestão do 



50 

 

trabalho da escola, tendo por eixo norteador o apoio ao trabalho dos professores, de modo a 

reafirmar a escola como espaço de aprendizagem para todos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de um cenário de pouca produção acadêmica sobre políticas públicas de 

formação continuada para a coordenação pedagógica, num contexto político perpassado por 

contradições em relação ao papel da educação, da escola e da função dos profissionais que 

atuam na gestão das instituições educacionais, o intuito desta investigação é trazer elementos 

que venham reafirmar o compromisso da coordenação com a mediação, a articulação e o 

acompanhamento do trabalho pedagógico, no âmbito de relações públicas e democráticas. 
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Resumo: O objetivo deste trabalho é identificar os pressupostos da oferta de formação 

continuada aos professores da rede pública do município de Belford Roxo-RJ. Essa pesquisa 

surge a partir de minha experiência como professora regente e, atualmente, como orientadora 

pedagógica em uma escola pública da rede municipal, onde já participei ativamente, de diversos 

momentos de formação continuada, porém o retorno, com práticas docentes reflexivas e 

emancipatórias, que favoreçam o sucesso escolar dos alunos daquela comunidade escolar ainda 

é um processo lento. Em diálogo premente com autores como Gómes (1992), Candau (1995), 

Freire (1996) e Tardif (2002) Pimenta (2012), busco evidenciar a necessidade de valorização 

da prática docente sendo estes professores produtores de conhecimentos e sujeitos de seu fazer 

pedagógico. 

 

Palavra-chave: Formação continuada. Docentes. Práticas emancipatórias. 

 

 

INTRODUÇÃO  

Este texto traz as primeiras reflexões levantadas na pesquisa de mestrado em educação, 

que surge a partir de minha vivência e angústia como orientadora pedagógica em uma escola 

pública, localizada no munícipio de Belford Roxo-RJ. O objetivo é compreender como a 

formação continuada realizada nas escolas públicas da rede municipal de Belford Roxo, tem 

inserido no interior das escolas, alternativas de práticas reflexivas e emancipatórias 

contribuindo para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Nessa escola, onde atuo 

desde 2005, a princípio como professora e há 11 anos como orientadora, participei de diferentes 

momentos de formação continuada para os docentes, viabilizado pela secretaria municipal de 
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educação a qual essa escola está vinculada. Foi na troca de experiências com os formadores e 

os docentes que pude observar que, apesar da formação continuada ser garantida e promovida 

pelo poder público, não estava claro a sua finalidade, ou seja, a reflexão para a implementação 

de novas práticas pedagógicas no cotidiano escolar. 

 

REFLEXÃO E AÇÃO 

A problemática levantada é que, embora nos encontros de formação fosse apresentada 

uma proposta voltada para práticas emancipatórias, que favorecem a autonomia e o sucesso 

escolar dos alunos, o planejamento desenvolvido em sala pelos professores não apresentava um 

resultado satisfatório em relação à aprendizagem dos alunos. A realidade observada demonstra 

haver uma possível lacuna entre a formação continuada e o dia a dia desses professores. Diante 

desta observação, levantamos os seguintes questionamentos: o que distancia a formação 

continuada da prática desenvolvida em sala de aula pelos professores? Para onde vão os saberes 

construídos nos encontros de formação, se percebemos, através dos resultados das avaliações 

externas, que pouco avançamos no processo de ensino-aprendizagem? Os pressupostos que 

fundamentam as propostas de formação continuada para professores levam em conta o 

protagonismo docente ou somente servem para cumprir o marco legal da Lei nº 9394/96, de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que assegura em seus artigos 63 e 67 a oferta 

de programas de formação continuada para valorização dos profissionais da educação.  Tais 

argumentos surgem porque acreditamos que a formação continuada, quando promovida de 

forma reflexiva, nos possibilita caminhar para reformas, não reformas estruturais, nem de 

sistemas ou programas, mas reformas de olhares, pois a tomada de consciência talvez seja o 

caminho para reformulação de nossas práticas docentes, onde o professor se reconheça como 

protagonista na construção não só de uma escola, mas, porque não dizer, de uma sociedade 

democrática, justa e igualitária.  

Para realizar a pesquisa, ainda em fase inicial, será utilizada a metodologia qualitativa, 

por meio de uma investigação-ação, visando um trabalho colaborativo com os envolvidos e 

sendo os principais instrumentos para a coleta de dados o diário de campo e entrevistas 

semiestruturadas. A pesquisa será realizada com os 11 professores que trabalham no turno 

intermediário da escola.  

Buscaremos fundamentação teórica em autores que pesquisam sobre formação 

continuada, os saberes docentes e também as práticas dialógicas na escola, como Candau 

(1995), que nos oferece uma reflexão sobre o necessário reconhecimento da importância do 
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professor; Gómes (1992) e seus estudos sobre a formação continuada dos professores,  Tardif 

(2002), que com seus estudos acerca dos saberes docentes nos permite a renovação da nossa 

identidade como profissional que produz conhecimento; Pimenta (2012) e suas contribuições 

para a formação inicial e continuada do professor  e Freire (1996) quando nos convida a 

construir, por meio de uma práxis dialógica, um cotidiano escolar crítico e participativo, entre 

outros. Vislumbramos assim a possibilidade de diálogo entre as teorias existentes acerca da 

temática abordada e as novas alternativas emergentes da pesquisa proposta.  
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cultural na formação do arquiteto; Ferramental Teórico Metodológico; Considerações Finais; 
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Resumo: Este estudo vem sendo desenvolvido como parte de uma pesquisa de mestrado que 

se ocupa de analisar a trajetória acadêmica de estudantes do curso de arquitetura e urbanismo 

da Universidade Católica de Petrópolis (UCP). Nas últimas décadas, com o processo de 

redemocratização, estabilização econômica e a prática de políticas afirmativas de inclusão 

social, houve um aumento do acesso ao ensino superior – seja através da abertura de vagas em 

escolas públicas ou a partir de crédito para ingresso em escolas particulares. Buscando analisar 

aspectos da trajetória acadêmica de estudantes de um curso de Arquitetura e Urbanismo a partir 

dos conceitos de Habitus e Capital Cultural, é considerado como hipótese que o desempenho 

desses estudantes se apresente de forma distinta em razão da classe social a que pertençam e de 

seu capital cultural. O ferramental teórico-metodológico empregado para a captação e análise 

de informações conferem a pesquisa um cunho quanti-qualitativo, com utilização de 

questionário e de interlocução com alunos e professores durante a etapa exploratória. 

 

Palavra-chave: Educação. Políticas públicas. Trajetória acadêmica. Arquitetura. 

 

INTRODUÇÃO 

A clivagem do habitus – expressão utilizada por Pierre Bourdieu para referir-se, em 

“Esboço de auto-análise” (BOURDIEU, 2005), ao sentimento de ser perfeitamente indigno em 

virtude das suas origens (infância humilde no interior do país) e ao mesmo tempo merecedor 

em virtude da sua impecável trajetória intelectual e à posição que ocuparia no tradicional 

Collège de France – é utilizada aqui para trazer a ideia de rompimento com o que poderia ser 

considerado um determinismo social. 

Para a continuidade da reflexão, convém esclarecer o conceito de hábitus, que 
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(...) são princípios geradores de práticas distintas e distintivas — o que o operário come, e 

sobretudo sua maneira de comer, o esporte que pratica e sua maneira de praticá-lo, suas opiniões 

políticas e sua maneira de expressá-las diferente sistematicamente do consumo ou das atividades 

correspondentes do empresário industrial; mas são também esquemas classificatórios, princípios de 

classificação, princípios de visão e de divisão e gostos diferentes. Eles estabelecem as diferenças entre 

o que é bom e mau, entre o bem e o mal, entre o que é distinto e o que é vulgar etc., mas elas não são as 

mesmas. Assim, por exemplo, o mesmo comportamento ou o mesmo bem pode parecer distinto para 

um, pretensioso ou ostentatório para outro e vulgar para um terceiro (BOURDIEU, 1996, P. 22). 

Convém, também, trazer o Capital Cultural (BOURDIEU, 2007), e a respeito desse 

conceito, observa-se que o termo capital associado à cultura pretende demonstrar, por analogia, 

condição relacionada à posse e condições de decodificar os bens culturais. Nesse caso não se 

trata, necessariamente, de (o agente) ser possuidor de capital econômico, mas de ter acumulado 

elementos relativos à cultura socialmente valorizada: informações, instruções, atividades, 

atitudes, gostos e preferências. No campo das relações sociais, outras formas de capital ainda 

podem ser igualmente percebidas – como o capital social, relativo à rede de contatos, e o capital 

simbólico, que se traduz em prestígio. Juntos estabelecem, e permeiam como manifestações de 

poder, as classes sociais. 

O capital cultural pode se desdobrar em categorias mais precisas: 

Capital cultural institucionalizado compreende os títulos garantidos e sancionados 

legalmente através de diplomas e certificados; 

O capital cultural objetivado que detém a propriedade de ser materialmente transferível 

existe sob a forma de bens materiais culturais, objetos carregados de valor cultural e/ou artístico, 

tais como bibliotecas, mobiliário, acessórios, esculturas, pinturas, coleções diversas etc. 

Diferente dos bens materiais econômicos que exigem simplesmente valor monetário para serem 

adquiridos, o alcance simbólico destes bens demanda a garantia dos instrumentos desta 

apropriação e os códigos necessários para decifrá-los; em outras palavras, é necessário possuir 

o capital cultural em seu estado incorporado; 

O capital cultural incorporado abarca a acumulação dessa cultura socialmente 

valorizada desde os primeiros anos da infância, processo este realizado de forma praticamente 

imperceptível. Como consequência, essa acumulação de capital cultural pode ser interpretada 

como a mais perfeita, segura e dissimulada forma de transmissão de herança familiar. 
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CLIVAGEM DO HABITUS E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 Pretendendo trazer à discussão as políticas públicas devemos nos lembrar de que nas 

últimas décadas tivemos considerável crescimento do favorecimento dos acessos à educação. 

No Brasil das últimas décadas, com o processo de redemocratização, a estabilização econômica, 

a prática de políticas afirmativas de inclusão social e o efetivo aumento de consumo de bens e 

serviços, uma parcela importante da população adquire não apenas poder de compra, como 

também a possibilidade de acesso ao ensino superior – seja através da abertura de vagas em 

escolas públicas ou a partir de crédito para ingresso em escolas particulares. 

 Essa ampliação do acesso ao ensino superior, presencial ou à distância, se dá por meio 

de programas como o de “Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais” (REUNI) (BRASIL, 2007), que possibilitou direta e efetivamente o acesso às 

universidades públicas. Também foram ampliadas as vagas em instituições privadas a partir do 

“Fundo de Financiamento Estudantil” (FIES) (BRASIL, 2001) e do “Programa Universidade 

para Todos” (PROUNI) (BRASIL, 2005). O resultado deste processo de inclusão é que 

indivíduos que vinham de uma longa tradição familiar que viam sua mão de obra ser explorada 

somente como força de trabalho braçal, começaram a vislumbrar a possibilidade de ascensão 

social através da conquista de um diploma de nível superior.  

 

IMPLICAÇÕES DO CAPITAL CULTURAL NA FORMAÇÃO DO ARQUITETO 

 No campo da arquitetura, assim como em diversas áreas de conhecimento, fica visível 

a demanda por bagagem cultural relacionada a uma posição social privilegiada, visto que há 

considerável distância entre as experiências das classes populares e a acumulação de saberes 

valorizados pela academia. Nesse sentido, na pesquisa em andamento, busca-se verificar em 

que medida e em que circunstâncias o capital cultural se mostra fundamental para a constituição 

de trajetórias acadêmicas de maior ou menor sucesso nessa graduação. Trata-se de analisar se 

existem disciplinas nas quais o desempenho dos estudantes varie em função direta do capital 

cultural e de seu habitus de classe. Também objetiva-se descrever as táticas utilizadas pelos 

estudantes oriundos das classes populares para compensar a falta de capital cultural exigido 

pelo sistema de ensino. 
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FERRAMENTAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 O ferramental teórico-metodológico empregado para a construção dos dados confere a 

pesquisa um cunho quanti-qualitativo, com utilização de questionário e de interlocução com 

alunos e professores durante a etapa exploratória. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Como a pesquisa está em andamento e não há elementos suficientes para apresentação 

de resultados conclusivos, finalizamos defendendo que as políticas públicas afirmativas de 

inclusão social, de manutenção e de suporte aos estudantes incluídos são não apenas 

necessárias, como também imprescindíveis para alcançar a equidade e consolidar a 

democracia.   
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo discutir o papel do movimento negro 

brasileiro na elaboração de políticas afirmativas voltadas para a infância e juventude negra. As 

ações dos movimentos sociais, a qual podemos tomar, como exemplo, o questionamento da 

inexistência de racismo no Brasil, são geradores de saberes emancipatórios fundamentais, pois 

abordam questões que durante muito tempo estiveram latentes na sociedade e, principalmente, 

nas escolas. Foi utilizada como metodologia para a realização do estudo pesquisa bibliográfica 

e pesquisa documental. 

 

Palavra-chave: Movimentos sociais. Políticas públicas. Infância/juventude. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Os movimentos sociais são fundamentais para fomentar discussões e possibilitar 

estratégias de lutas para grupos subalternizados – como os das mulheres, negros e indígenas. 

As estratégias de luta ao longo da história brasileira apresentam muitas nuances que buscamos 

discutir neste estudo, com foco no movimento negro brasileiro. 

As articulações e estratégias do movimento negro apresentam características muito 

diversas, com foco cultural, social e de construção de referenciais positivos, sempre 

vislumbrando a melhoria da qualidade de vida da população negra. Nos anos de 1980 ocorreram 

mudanças significativas na perspectiva de luta contra o racismo: se até os anos 60/70 a luta do 

movimento negro visava combater o regime civil militar vigente no país, a partir dos anos 80, 

com o processo de redemocratização, as estratégias ganham novos rumos, passando pela 

inserção dos ativistas na esfera política e à eleição de lideranças opositoras à ditadura para os 

governos do Rio de Janeiro e São Paulo.  
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A inserção de membros do movimento nas esferas do executivo e legislativo foi 

fundamental para a consolidação de leis e ações afirmativas na área educacional e social, como 

a criação da Lei 10.639/2003, que traz a discussão sobre História e cultura da África nos 

currículos escolares como obrigatória. Esta iniciativa constituiu um passo importante para 

fomentar o debate, ainda que de forma precária, nas escolas. Outro ponto conquistado por meio 

da articulação política foi a lei de cotas raciais para ingresso nas universidades e em concursos 

públicos.  

 

SURGIMENTO DO MOVIMENTO NEGRO BRASILEIRO 

A articulação dos negros no Brasil tem início no período em que estes se encontravam 

na condição de escravizados, e, em muitos casos, culminavam na organização dos quilombos 

que reuniam os que se rebelavam contra a situação a qual eram submetidos. Após a abolição e 

o início da república no Brasil a articulação ganha formas variadas, como grêmios, clubes, 

associações e organização de uma imprensa negra. 

Estas associações e clubes tinham como principais objetivos combater a situação 

marginal, a falta de ganho material e psicológica em que viviam os negros recém libertos, sendo 

que algumas destas instituições tinham também intuito recreativo e cultural (Domingues, 2007). 

O movimento buscava solucionar problemas relativos à saúde, habitação e, principalmente, 

emprego; nesse contexto alguns grupos de trabalhadores – como os dos ferroviários, portuários 

e ensacadores – acabaram por ganhar características similares às dos sindicatos. 

Na década de 1930 o movimento negro ganha cunho mais político e estruturado, 

conseguindo articular espaços de alfabetização e profissionalização para os negros. A 

culminância deste processo foi a criação de um partido político no ano de 1936, que seria extinto 

no ano seguinte em decorrência da instituição do Estado Novo, que levou a desarticulação do 

movimento (DOMINGUES, 2007).  

Com a implantação da ditadura civil militar e empresarial no Brasil, há uma nova 

mobilização dos mais variados movimentos sociais, como o Movimento dos Sem Terra (MST), 

a organização de segmentos da Igreja Católica – como o movimento da Teologia da Libertação 

– propiciando a reorganização do movimento negro na luta por democracia, igualdade de 

condições e buscando desmistificar o mito da democracia racial ratificado no período ditatorial. 
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ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO MOVIMENTO NEGRO BRASILEIRO 

A partir dos anos de 1980 a luta contra o racismo e as desigualdades ganham novo fôlego 

e modos de articulação.  As estratégias ganham novos rumos passando pela busca de ações 

afirmativas para os negros no Brasil, como a referida lei e também as cotas raciais (PEREIRA, 

2016). Neste período há a criação do Movimento Negro Unificado (MNU), e, lideranças 

políticas emergem do seio dos movimentos sociais. Em Pereira (2016, p. 18) podemos 

compreender melhor os modos de articulação do movimento negro à época: A partir da década 

de 1980, além da continuidade de utilização de estratégias de luta anteriores, é possível perceber 

nitidamente, em alguns setores do movimento, o surgimento de novas estratégias de atuação. 

Principalmente com a volta das eleições diretas para os governos estaduais, em 1982, e com 

consequente vitória de candidatos da oposição ao regime militar em estados importantes, como 

Rio de Janeiro e São Paulo, havia, a partir de então, em vários estados, ativistas negros que 

buscavam a construção de espaços de interlocução nas esferas dos poderes executivo e 

legislativo, objetivando construir políticas públicas para atender demandas emergenciais da 

população negra. 

A inserção de membros do movimento nas esferas do executivo e legislativo foi 

fundamental para a consolidação de leis e propostas na área educacional, como a inclusão do 

tema pluralidade cultural nos parâmetros curriculares nacionais e a discussão sobre História e 

cultura da África e dos povos indígenas nos currículos escolares – ações fundamentais para 

fomentar o debate nas escolas. A mudança nos critérios de avaliação dos livros didáticos 

constituiu outro ponto importante nesse processo, fazendo com que as discussões étnico-raciais 

passassem a fazer parte dos conteúdos. No campo social destacamos a criação da lei de cotas 

raciais para ingresso nas universidades públicas e em concursos públicos, cujo objetivo é 

promover a equidade. 

Em Gomes (2011), é possível perceber a importância das ações realizadas pelo 

movimento negro visando alcançar melhorias na educação do negro no Brasil: Estudos 

realizados por Gomes (1999; 2008; 2010), Gonçalves e Silva (2000) revelam que o 

movimento negro, no Brasil, conquanto sujeito político, tem sido o principal responsável pelo 

reconhecimento do direito à educação para a população negra, pelos questionamentos ao 

currículo escolar no que se refere ao material didático que apresenta imagens estereotipadas 

sobre o negro, pela inclusão da temática racial na formação de professores (as) (137). 
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Contudo, não se pode considerar que tais avanços sejam suficientes; ou que houve 

mudanças significativas nos currículos escolares ou na postura dos professores, principalmente 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, que tornam invisíveis as situações de racismo.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisando o contexto histórico e político brasileiro, as diferenças étnico-raciais foram 

naturalizadas, minimizadas e transformadas em desigualdades. Dessa forma, quando a escola e 

a política educacional brasileira colocam em pauta a discussão, as práticas, os projetos e as 

políticas voltadas para a diversidade étnico racial, os problemas ganham visibilidade e medidas 

promotoras de igualdade de oportunidades podem surgir (GOMES, 2011). 

Os questionamentos produzidos por meio dos movimentos sociais são geradores de 

saberes emancipatórios fundamentais, pois abordam questões que durante muito tempo 

estiveram latentes na sociedade e, principalmente, nas escolas. Ainda que tais ações não possam 

ser consideradas suficientes, constituem um grande passo para a conquista da igualdade de 

oportunidades e para que de fato os direitos igualitários sejam postos em prática. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

DOMINGUES. P. Movimento negro Brasileiro: alguns apontamentos históricos. Tempo. Vol. 

12, n. 23, p. 100 - 122. Niterói: 2007. 

  

GOMES, N. L. O movimento negro no Brasil: ausências, emergências e a produção de saberes. 

Política & Sociedade. Vol. 10, n 18, p. 133- 154, abr. 2011.  

 

PEREIRA, A. A. O movimento negro brasileiro e a lei nº 10.639/2003: Da criação aos desafios 

para a implementação. Revista Contemporânea de Educação. Rio de Janeiro, v. 12, n. 22, p. 

13- 30, ago/dez de 2016. 

  



62 

 

O PROCESSO INCLUSIVO DA CRIANÇA AUTISTA COM SELETIVIDADE 

ALIMENTAR: UM OLHAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 
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Sumário: Introdução; Discussão; Métodos; Conclusões; Referências Bibliográficas; 

 

Resumo: O objeto da presente pesquisa é a inclusão e adaptação da criança autista com 

seletividade alimentar na Educação Infantil da rede de ensino pública e municipal da cidade de 

Petrópolis. Entende-se que a seletividade alimentar leva a criança a restringir e limitar muito 

sua alimentação. Parte da premissa que a inclusão escolar da pessoa com deficiência 

compreende o acolhimento de qualquer pessoa, sem exceção, no sistema de ensino, respeitando 

a Legislação vigente e garantindo os direitos de cada criança. A metodologia deste estudo 

privilegia a abordagem qualitativa e exploratória por entender ser a mais apropriada tendo como 

pressuposto metodológico o paradigma indiciário. Por se tratar de uma pesquisa recém-iniciada 

não há ainda resultados para divulgação. 

 

Palavra-chave: Autismo. Inclusão escolar. Seletividade alimentar. 

  

 

INTRODUÇÃO 

 

Trata-se de uma pesquisa de mestrado em andamento que trata da inclusão e adaptação 

da criança autista com seletividade alimentar no ambiente escolar. De acordo com estudos 

recentes cerca de 80% das crianças com autismo demostram preferências alimentares seletivas, 

muitas vezes até se recusando a comer grupos inteiros de alimentos (CARRERO, 2018). Sabe-

se que na faixa etária que compreende a educação infantil não é incomum a presença de 

resistência a alguns alimentos, porém com percentuais muito mais elevados nas crianças com 

autismo que ainda associada à sensibilidade sensorial exacerbada faz com que a hora do recreio 

seja um momento de desconforto.  Segundo Carrero (2018), a seletividade torna-se um gatilho 

importante para o surgimento de um ciclo de doenças inflamatórias, devido a deficiências 

nutricionais, exacerbando sintomas neurocomportamentais como: déficit de atenção e 

hiperatividade, entre outros, dificultando ainda mais o processo da inclusão.   

Apesar de a inclusão escolar ser um termo mais comumente associado a pessoas com 

deficiência, compreende-se que trata do acolhimento de qualquer pessoa, sem exceção, no 
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sistema de ensino. Entretanto, para todos os efeitos legais, o Transtorno do Espectro Autista é 

considerado uma deficiência (BRASIL, 2012), portanto, é regido pela Lei n 13.146/2015 que 

institui a Lei Brasileira da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e 

ressalta que:  

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado 

sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao 

longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento 

possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e 

sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de 

aprendizagem (BRASIL, 2015, p.06). 

  

Dessa forma, o presente trabalho se justifica ao compreender que a seletividade 

alimentar pode vir a somar-se ao conjunto de dificuldades enfrentadas no processo inclusivo da 

criança autista. 

  

DISCUSSÃO  

A adaptação escolar pode ser vista como um período que a criança tem para integrar-se 

e familiarizar-se com a escola, adaptar-se à rotina alimentar e pedagógica, socializar-se com 

professores, acompanhantes e colegas de turma. A Inclusão escolar de crianças com Transtorno 

do Espectro Autista (TEA) numa escola regular é um grande desafio para todos os envolvidos, 

desde o professor, a equipe escolar, família e mais ainda para o próprio aluno que precisa quase 

sempre de uma atenção especializada. Para Stilpen (2018, p.167) “Em busca de uma inclusão 

eficaz da criança com TEA na escola regular, a interação entre a equipe escolar, a equipe 

multiprofissional, a família e outros alunos, torna-se de Fundamental importância”.   

Dessa forma, o objetivo geral dessa pesquisa é levantar dificuldades e possibilidades 

encontradas tanto pela escola quanto pelos responsáveis legais pela criança nesse processo de 

adaptação e inclusão escolar de crianças autistas que apresentem seletividade alimentar na faixa 

etária de 4 e 5 anos. Observam-se muitas diversidades entre os quadros de TEA justificando a 

importância de um olhar mais atento e especializado através de intervenções educacionais e 

terapêuticas estimulando os aspectos mais comprometidos.  

Corroborando com esse pensamento, compreendemos que a frequência da criança no 

espaço escolar é um fator importante para o processo de inclusão. Tal investigação nasce da 

análise de prontuários de crianças autistas que passam um tempo muito reduzido ao tempo 

escolar regular, muitas das vezes não acompanhando os momentos de refeição, apresentando 
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como justificativas alterações comportamentais podendo estar associadas aos aspectos 

sensoriais. 

Sabe-se que na primeira infância a alimentação adequada e saudável é primordial para 

o crescimento e desenvolvimento adequado da criança, aumento da imunidade, proteção contra 

infecções além do fornecimento equilibrado de nutrientes que são fundamentais para a 

formação do sistema nervoso, que pode interferir e muito no desenvolvimento escolar. Na 

primeira infância é o período em que as crianças devem ser apresentadas e conhecer os 

alimentos, descobrir os diversos sabores e cores, texturas e com isso criar e desenvolver hábitos 

que levarão para o resto da vida.  

No contexto escolar e em contato com outros colegas essa descoberta pode ser mais 

interessante e significativa levando em consideração o direito à alimentação na escola, 

conforme a Lei n° 11.947/2009, PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar - que 

destaca o direito à alimentação escolar respeitando as diferenças biológicas e condições de 

saúde dos alunos que necessitem de atenção específica ou que se encontram em vulnerabilidade 

social. 

 Essa descoberta e oferta de alimentos variados e voltados às necessidades da criança 

nessa idade, que acontece no espaço escolar, bem como a consideração sobre as preferências 

da criança e individualidade a suas limitações favorecem a introdução alimentar de forma 

individual, mas ao mesmo tempo coletiva. Possibilitando às crianças o acesso a uma variedade 

de alimentos, que muitas das vezes nem tem acesso em sua casa. 

  

MÉTODO 

  

A metodologia deste estudo privilegia a abordagem qualitativa e exploratória por 

entender ser a mais apropriada para compreender as necessidades de uma criança seletiva e a 

relação entre a família e escola no processo de inclusão. Tendo como pressuposto metodológico 

o paradigma indiciário (GINZBURG, 2012), selecionamos como instrumentos necessários para 

o levantamento de indícios para a produção das evidências relatos extraídos de rodas de 

conversas com os responsáveis, entrevistas semiestruturadas com representantes das escolas e 

análise dos relatórios pedagógicos das crianças, sujeitos da pesquisa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Apesar de se tratar de uma pesquisa recém-iniciada não há ainda resultados para 

divulgação, mas pode-se apresentar algumas considerações. A partir do levantamento 

bibliográfico realizado em bases como: scielo, oasisbr, portal de Periódicos da CAPES e a 

Biblioteca digital Brasileira de Teses e Dissertações, pode-se destacar a carência de pesquisas 

que contemplem a interação entre professores, equipe escolar e as famílias no processo escolar 

de crianças com autismo. Além da aparente inexistência da associação dos temas: inclusão 

escolar, autismo e seletividade alimentar. 

  

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

BRASIL. Ministério da Educação. Lei n° 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política 

Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 

3° do art. 98 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Diário Oficial da União, DF; 27 

dez. 2012.  

________. Ministério da Educação. Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015. Institui a Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário 

Oficial da União, DF; 06 jul. 2015. 

CARREIRO, Denise Madi. Abordagem nutricional na prevenção e tratamento do autismo. 

1ª edição - São Paulo, SP, 2018.   

GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas e sinais. São Paulo: cia das Letras, 2012.  

JUNIOR, Francisco Varder Braga. Atendimento educacional especializado para o estudante 

com transtorno do espectro autista. Mossoró: EDUFERSA, 2018. 

STILPEN, Marcela Vieira. Transtorno do Espectro do Autismo. São Paulo: Phonics Editora, 

2017. 

  



66 

 

A FORMAÇÃO DO FORMADOR 
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Resumo: A sociedade tem sido marcada por grandes transformações e a necessidade de se 

adequar a elas, especialmente no cenário educativo, transformam-se em dificuldades que 

interferem na prática. É importante proporcionar ao docente a oportunidade de revisitar suas 

experiências profissionais e de formação para, por meio delas, analisar a sua atuação no 

presente. Nesta perspectiva o orientador pedagógico torna-se um elo entre o ensino e a 

aprendizagem, transformando o espaço escolar em um ambiente vivo, de trocas de experiências 

coletivas e valorização profissional. Porém, para que essas ações se concretizem de forma 

efetiva é importante discutirmos a formação inicial e continuada dos orientadores pedagógicos. 

Fazendo-nos refletir sobre a necessidade de se buscar espaços e tempos institucionais para essa 

formação de modo a possibilitar a clareza do papel desse profissional. Por isso, um processo de 

formação adequado para que esse profissional saia do discurso para a convicção incorporada à 

ação. 

Palavra-chave: Formação continuada, orientador pedagógico. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A formação continuada dos profissionais da educação é o mecanismo primordial no 

qual, são desencadeadas mudanças significativas nas práxis educativas. Através dela, muitos 

docentes podem não apenas discutir temas e solucionar problemáticas, que implicam 

diretamente em sua atuação/formação, mas ressignificar suas concepções sobre a educação 

como um todo. Analisar e pesquisar sobre a formação continuada do Orientador Pedagógico 

possibilita uma reflexão sobre quais saberes estão sendo incorporados pelos docentes através 

dos diversos cursos de formação, e como eles têm interferido na formação dos educadores. 

 Segundo Imbernón (2010, p.94) a formação continuada dentro da escola acontecerá 

quando “[...] deixar de ser um espaço de “atualização” para ser um espaço de reflexão, formação 

e inovação, com o objetivo de os professores aprenderem. Assim enfatizar mais a aprendizagem 

dos professores do que o ensino dos mesmos [..]”. 
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Neste sentido, podemos dizer que a formação continuada na escola, deve ser de 

qualidade, não podemos acreditar em um modelo onde o orientador pedagógico é o dono do 

saber e seu trabalho está voltado apenas para atualizar a sua equipe, ele deve proporcionar 

reflexão sobre toda concepção de ensino e aprendizagem dos professores, deve também 

proporcionar e mediar um movimento de formação onde os professores estejam conscientes da 

sua aprendizagem e da importância de sua formação continuada, assim sua prática de ensino 

perpassa por uma instância de reflexão. 

  

DESENVOLVIMENTO  

 Pressupondo que, isoladamente, o professor não conseguirá dar conta de todos os 

acontecimentos que perpassam o ambiente escolar, para tais mudanças ocorrem Imbernón 

(2004), mostra: Nesse contexto, a formação assume um papel que transcende o ensino que 

pretende uma mera atualização científica, pedagógica e didática e se transforma na 

possibilidade de criar espaços de participação, reflexão e formação para que as pessoas 

aprendam e se adaptem para poder conviver com a mudança e a incerteza (IBERNÓN, 2004, 

p. 15).  

 

 Podemos perceber que, realmente, com investimentos na formação dos professores os 

resultados são concretos e válidos e que é possível fazer a diferença e colher resultados. Cabe 

ao orientador pedagógico reunir, discutir e articular, com os professores, possíveis alternativas, 

levando em consideração a experiência dos docentes, assim como através do exercício da 

reflexão e no acompanhamento das ações didáticas.  

Quando falamos em formação continuada cabe ao orientador pedagógico alguns 

instrumentos de formação, ou seja, suas atribuições não se resumem somente em realizar 

reuniões e encontros, mas realizar a tematização da prática, a dupla conceitualização, o 

planejamento com o professor, o acompanhamento em sala de aula, a devolutiva dos seus 

registros, a relação com a teoria e a prática, pois, a formação na escola não é como na 

universidade, ou em cursos de pós-graduação. Mas, para que essas formações aconteçam é 

necessário um orientador bem formado e seguro da situação em que está direcionando. 

 Oliveira e Guimarães (2013, p. 95) argumentam que: O trabalho do coordenador numa 

instituição de ensino é bastante amplo e complexo, muitas vezes, ele nem se dá conta disto, 

talvez por uma formação inicial ineficiente ou pela falta de uma formação continuada. O 

coordenador pedagógico, em suma, tem a responsabilidade de coordenar todas as atividades 
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escolares, incluindo os educandos e o corpo docente. Destacamos que sua principal atribuição 

consiste na formação em serviço dos professores. Para agir de forma eficiente, precisa, além de 

uma formação consistente, um investimento educativo contínuo e sistemático para que sejam 

desenvolvidas capacidades e habilidades múltiplas, como exige a educação atual. O conteúdo e 

a metodologia para essas formações devem ser continuamente avaliados e revistos para que 

haja possibilidade de melhoria do ensino. Essa formação deve ser tratada como a construção de 

um processo reflexivo e crítico sobre a prática educativa.  

Percebe-se a fragilidade de ações e dificuldades encontradas pelos orientadores 

pedagógicos diante dos novos desafios como salienta Clementi (2001): A valorização da 

presença do coordenador na escola passa pela necessidade de reconhecê-lo como educador em 

formação, uma vez que o processo educativo é dinâmico e necessita constantemente de debates 

amplos sobre seu fazer, para que possa, junto com seus pares, desenvolver novas reflexões sobre 

a área. (CLEMENTI, 2001, p. 65) 

 A afirmação da autora nos faz compreender a importância dos orientadores pedagógicos 

no processo de formação, pois seu conhecimento sobre o cotidiano escolar, como principal 

instigador do trabalho docente, dá suporte para buscar caminhos a serem percorridos, 

desenvolvendo reflexões sobre as práticas, com condições de fundamentá-las. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O Coordenador Pedagógico está em fase de conquista do seu espaço e são muitas as 

discussões em torno da sua identidade e da sua formação. Isto demonstra a necessidade de um 

maior aprofundamento a respeito da formação desse profissional. 

 A maioria dos Coordenadores Pedagógicos não tem experiência em gestão, ou seja, a 

maioria sai das salas de aula ou dos cursos de graduação e assume o cargo sem conhecer e 

dominar as competências e estratégias necessárias à função, pois a legislação municipal 

oportuniza isso. 

Para mudar essa situação, é necessário que o coordenador tenha uma boa formação e 

que esta sustente a suas práxis. É preciso, também, que todos os envolvidos tenham clareza da 

função principal desse profissional e encarem o cotidiano da instituição escolar com uma 

responsabilidade coletiva e não apenas de um só agente. 
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 O orientador pedagógico assume um grande papel, que é o de formar professores, isto 

quer dizer preparar pessoas para que elas saibam encarar seu papel dentro das unidades 

escolares, portanto é na escola que se começa esse exercício. 

 Por isso, um processo de formação adequado ao orientador pedagógico deve possibilitar 

estratégias e práticas para que esse profissional saia do discurso para a convicção incorporada 

à ação e, assim, possa utilizar os dados e os resultados das avaliações presentes no contexto 

escolar para elaboração do seu plano de trabalho. 
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Resumo: A alimentação humana pode ser considerada como um ato que envolve elementos 

culturais, sócio-históricos, religiosos, biogeográficos, entres outros. Este trabalho tem como 

objetivo analisar, em linhas gerais, o aspecto político que envolve a alimentação. Pode-se dizer 

que as diretrizes políticas, que determinam as legislações no âmbito da segurança alimentar de 

uma nação, fazem parte da cosmovisão que os atores envolvidos nesse processo têm em relação 

às práticas alimentares no âmbito regional e/ou global. Sendo assim, fazem-se pertinentes as 

discussões que situam o aspecto político contemporâneo no contexto da criação ou 

desestruturação de Conselhos relacionados à segurança alimentar nacional, levando-se em 

consideração os direitos à saúde e à alimentação previstos na Constituição Federal de 1988. No 

âmbito da Educação, no contexto escolar, a alimentação dos alunos pode ser influenciada por 

medidas políticas favoráveis ou desfavoráveis às práticas alimentares locais e à saúde.  

 

Palavra-chave: Alimentação, Políticas Públicas, Educação 

 

INTRODUÇÃO 

Desde épocas remotas, as práticas alimentares da humanidade fazem parte de um rico 

contexto cultural marcado pelos aspectos sócio históricos de cada povo. Podemos encontrar 

referências sobre a alimentação nas Artes, na Literatura, na Poesia, no Cinema, entre outros. 

Alimentar-se, portanto, não engloba somente o ato de nutrir o corpo, mas também as diferentes 

formas de se expressar no mundo por meio de uma estética que traduz o universo sensorial e a 

cosmovisão de um grupo e seu lugar de pertencimento. Em uma sociedade cada vez mais 

individualista, o ato de repartir o pão simboliza a fraternidade: o despojamento das vaidades e 

a comunhão com um bem maior que transcende a finitude humana. Assim, os ideais de Liberté, 

Égalité, Fraternité reverberam pelos tempos ao encontro dos nossos anseios por uma sociedade 

justa e igualitária.  

Este trabalho tem como objetivo analisar e problematizar um outro aspecto da 

alimentação: o político. Alimentar-se é um ato político, pois na escolha do alimento subjaz toda 
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a cadeia de produção, a qual é perpassada por políticas que podem fugir ao conhecimento do 

consumidor. Nesse contexto de cadeia de produção de um alimento, as políticas públicas podem 

ser fomentadas de forma favorável ou desfavorável à saúde do consumidor, à agricultura 

familiar, à segurança alimentar, etc. Assim, faz-se necessária, também, a problematização sobre 

a desestruturação do CONSEA (Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional), 

pois tal medida poderá comprometer a saúde e a segurança alimentar da população brasileira e 

causar desequilíbrios ambientais. No âmbito da Educação, estas medidas políticas transpõem 

os muros escolares e se farão sentir no declínio da qualidade da merenda que os alunos levam 

para a escola ou na merenda que é oferecida na escola, comprometendo o desenvolvimento 

integral dos alunos e ferindo seu direito à saúde, como previsto na Constituição Federal.  

 

DISCUSSÃO 

A Constituição Federal de 1988 emerge do importante luta pela redemocratização 

nacional, pela descentralização do poder do Estado e pela garantia dos direitos do cidadão 

brasileiro. Inspirada pelos direitos fundamentais do cidadão, tais direitos marcados 

historicamente a partir da Declaração Francesa de 1789, pelos ideais de Liberté, Égalité, 

Fraternité, a Constituição brasileira de 1988 alicerça o Estado Democrático de Direito.  Assim, 

nesse contexto histórico de redemocratização e maior abertura à participação popular, surgem 

os conselhos. O CONSEA (criado em 1993, extinto em 1995, ressurgindo em 2003 e extinto 

atualmente em 2019) exercia um importante papel no âmbito das políticas públicas que 

envolvem a segurança alimentar/nutricional no território brasileiro, pois tinha o caráter 

consultivo de aconselhamento ao presidente da república no que diz respeito às propostas para 

as diretrizes gerais da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutrição do Poder Executivo. 

(ALVES e JAIME, 2014). Além disso, o CONSEA trabalhava com diferentes programas, como 

Alimentação Escolar, o Bolsa Família, a Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, a 

Vigilância Alimentar e Nutricional, entre outros.  

Pode-se dizer, então, que a desestruturação (ou extinção) do CONSEA em 2019 é um 

retrocesso da gestão intersetorial de políticas públicas para promover a Segurança Alimentar e 

Nutricional da população, bem como um retrocesso em relação às conquistas no âmbito dessas 

políticas públicas. Logo, a medida provisória 870/2019 fere o direito da população brasileira à 

saúde, direito previsto na Constituição Federal de 1988, art. 196 e art. 197, uma vez que a 

alimentação está diretamente relacionada à saúde e ao bem-estar. Dessa forma, podemos 

destacar que: “A alimentação e a nutrição constituem requisitos básicos para a promoção e a 
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proteção da saúde, possibilitando a afirmação plena do potencial de crescimento e 

desenvolvimento humano, com qualidade de vida e cidadania. ” (BRASIL, 2008). No contexto 

da Educação, no ambiente escolar, a medida provisória 870/2019 pode repercutir de forma 

desfavorável às práticas alimentares locais dos alunos, à promoção da saúde, e também 

desfavorável à formação coerente de conceitos relacionados à saúde/alimentação. Para 

Ferrarezi (2003, p. 18): “O resgate do vigor de um tecido social esgarçado depende 

fundamentalmente da promoção da cooperação, distribuição de bens, auto-organização e 

dignidade. ” Portanto, a cada dia, fazem-se necessárias a conscientização de toda a população 

e a ampliação da participação social e política para a manutenção dos direitos adquiridos. 

Podemos perceber, portanto, a relação da Educação com o fortalecimento do Estado 

Democrático de Direito; por conseguinte, o financiamento da Educação pública e de qualidade 

é imprescindível para a solidez da democracia brasileira. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Podemos considerar que as conquistas no campo das políticas públicas da 

Segurança Alimentar e Nutricional são imprescindíveis para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde da população. A medida provisória 870/2019 fere o direito do cidadão 

brasileiro, um direito conquistado ao longo dos anos a partir da redemocratização do país. A 

manutenção dos direitos adquiridos e assegurados pela Constituição Federal requer uma 

conscientização e uma participação política dos cidadãos.  
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AVALIAÇÕES EXTERNAS, POLÍTICAS PÚBLICAS E O COTIDIANO ESCOLAR 

Vanessa Serafim da Silva, Doutoranda em Educação- Universidade Católica de 

Petrópolis.  
 

Sumário: Introdução; Material e Métodos; Discussão; Considerações Finais; Referências 

Bibliográficas; 

 

Resumo: Este estudo é uma pesquisa em andamento que traz como foco de investigação e 

discussão a organização escolar e as propostas pedagógicas desenvolvidas em uma escola 

localizada no município de Duque de Caxias, baixada fluminense da cidade do Rio de Janeiro: 

a Escola Municipal Barro Branco. O destaque a ser dado a essa escola está no fato de ser a única 

escola pública do país que não realiza nenhum tipo de avaliações externas, seus professores são 

atuantes em militâncias sindicais e exercem a gestão democrática através de eleições mesmo 

antes dessa conquista ser contemplada para todas as escolas de Duque de Caxias/RJ. Destacar 

o trabalho desenvolvido nesta escola se faz pertinente quando se é reconhecido o uso das 

avaliações externas como um dos principais instrumentos para a elaboração de políticas 

públicas dos sistemas de ensino e como monitoramento da sociedade sobre a educação no 

Brasil.  

 

Palavra-chave: Avaliações Externas. Organização Escolar. Identidade Escolar.  

 

INTRODUÇÃO 

O município de Duque de Caxias possui 178 escolas da rede pública de ensino, duas 

federais, 88 escolas estaduais, sendo uma delas técnica e 128 escolas particulares. 

(SME/DUQUE DE CAXIAS, 2016). Dentre estas escolas existe um número considerável de 

escolas classificadas como escolas de difícil e dificílimo acesso. Tal classificação se dá por 

estarem localizadas em lugares sem infraestrutura adequada, com acesso precário ao transporte 

público e estradas de difícil trafegabilidade em dias de chuva, dificultando inclusive o vínculo 

dos profissionais com a escola e com a comunidade, devido à alta mobilidade dos funcionários. 

A escola que dedico essa pesquisa é a Escola Municipal Barro Branco, situada na 

Avenida Pedro Álvares Cabral, Qd 10, Lote 27, s/n - Jardim Barro Branco, Duque de Caxias, 

inaugurada em 1987, como resultado do esforço da Associação de Moradores para que a 

comunidade obtivesse uma escola pública. Em seguida, na década de 90, o prédio da Escola 
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Municipal Barro Branco foi reformado e ampliado, pois as condições físicas da unidade eram 

inadequadas para receber os alunos e dar continuidade ao seu funcionamento. Nesta época, a 

escola recebeu professores que obtiveram capacitação da CAP/UERJ, e a escola percebeu que 

para realizar um trabalho de qualidade, a aprendizagem e a reflexão não podiam ficar limitados 

aos muros da escola, sendo o início de uma busca por apoio no sindicato dos professores, na 

Secretaria Municipal de Educação (SME) e em parcerias diversas, já começando a delinear o 

seu perfil.  

 Verificando o trabalho desta escola com tantas especificidades, como podemos avaliar 

o desempenho desta escola? Por que esta escola é uma unidade de referência em todo o 

município? Quais são os indicadores que apontam este dado? Este é o problema que 

norteia/norteará esta investigação.  

Pretendo nesta pesquisa, como objetivo geral, analisar o desenvolvimento do processo 

ensino-aprendizagem da Escola Municipal Barro Branco e por objetivos específicos: (1) 

acompanhar o funcionamento da escola e os documentos que norteiam a organização curricular 

e o plano pedagógico da unidade; (2) analisar e refletir sobre as relações sociais e práticas 

pedagógicas desenvolvidas na escola; (3) diagnosticar e analisar os dados sobre a aprendizagem 

e quais são os indicadores de avaliação realizados. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para fundamentar a análise dos dados, nesta pesquisa em andamento, serão utilizados 

os trabalhos acadêmicos do campo de estudos sobre avaliação educacional, descaremos aqui os 

autores que contribuirão para este trabalho: Fernandes, Freitas, Nóvoa, Paro e Saviani.  

A metodologia que será adotada nesta pesquisa em andamento será de abordagem 

qualitativa, para a qual se fará uso da pesquisa documental, de observação participante e das 

entrevistas semiestruturadas com os gestores, coordenadores, professores e os demais sujeitos 

da comunidade escolar como instrumento de produção de dados. 

 

DISCUSSÃO 

O histórico que trago nessa pesquisa já começa a revelar o que quero trazer sobre as 

particularidades da Escola Municipal Barro Branco: (1) os professores são atuantes do Sindicato 

Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro (SEPE), inclusive alguns foram 
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diretores do sindicato, contribuindo para o aprimoramento da dimensão política que deve 

transversalizar o fazer pedagógico de todo educador que luta por uma escola pública de 

qualidade; assim como a participação em atos, passeatas, paralisações, greves; (2) a primeira 

diretora foi indicação da SME, as demais gestoras por indicação da comunidade escolar, indício 

já de uma eleição para diretores. A escola nunca recebeu indicação política para o cargo gestor, 

mesmo antes da eleição de diretores para todas as escolas no município de Caxias, exercendo a 

gestão democrática inclusive para o cargo de vice-diretor; (3) Parcerias com a Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFF) e a Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ); (4) os pilares sobre os quais se 

assenta o trabalho que vem sendo desenvolvido pela escola: o estudo, a formação continuada, 

o trabalho coletivo e a gestão compartilhada; (5) Participação ativa dos alunos em assembleias 

internas e externas, grêmios etc; (6) Projeto Pedagógico crítico e popular com encontros e 

discussões semanais com avanços e retrocessos do projeto; (7) A única escola pública do Brasil 

a nunca ter realizado as avaliações externas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pesquisar a Escola Municipal Barro Branco oportunizará compreender diferenças entre 

culturas da escola e a valorização das diferentes trajetórias dos alunos; avaliar as construções 

cotidianas dessa rotina escolar e refletir sobre a atuação desses atores na educação desses 

alunos. Esta escola propõe o desenvolvimento dos educandos pensando na qualidade de ensino 

fora e dentro da sala de aula, tornando possível a investigação de todo um trabalho que tem sua 

própria identidade.  

A oferta de uma escola pública de qualidade dentro de uma comunidade de difícil 

acesso, com professores atuantes em militâncias, gestão democrática e que não realiza 

avaliações externas promoverá uma pesquisa com muitos desdobramentos e ferramentas de 

análise para a dedicação desse trabalho. 
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DILEMAS DA FORMAÇÃO DOCENTE EM NÍVEL MÉDIO FRENTE ÀS MÍDIAS 

SOCIAIS DIGITAIS NO INTERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
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de Petrópolis 

 

Sumário: Introdução; A formação docente em nível médio: curso normal; Introdução das 

mídias e novas tecnologias: disciplina oferecida no curso normal; Discussão; considerações 

finais; referências bibliográficas; 

 

Resumo: O presente trabalho refere-se a um recorte teórico da pesquisa em andamento de tema 

“Integração das mídias sociais digitais às práticas pedagógicas de um curso Normal no interior 

do Estado do Rio de Janeiro” que tem por objetivo discutir a formação crítica do professor da 

educação básica formado em nível médio frente ao uso das mídias sociais digitais. Far-se-á 

apontamentos sobre um dos dilemas da formação docente da educação básica determinada pela 

legislação vigente que é a dicotomia existente entre os modelos de educação de nível médio e 

superior. A pesquisa qualitativa exploratória será feita por meio uma revisão bibliográfica 

abordando a questão das tecnologias da informação e comunicação, conceitos sobre os saberes 

docentes. Posteriormente, analisaremos o currículo da disciplina “Integração das mídias e novas 

tecnologias”, ministrada no curso Normal, utilizaremos a roda de conversa e questionários com 

estudantes, observação de práticas pedagógicas e entrevistas com professores que lecionam no 

curso. 

 

Palavra-chave: Formação docente. Curso Normal. Mídias sociais digitais. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho refere-se a um recorte teórico da pesquisa em andamento de título 

“Integração das mídias sociais digitais às práticas pedagógicas de um curso Normal no interior 

do Estado do Rio de Janeiro” que tem por objetivo discutir a formação crítica do professor da 

educação básica formado em nível médio.   

Os apontamentos que aqui são feitos referem-se a um dos dilemas da formação docente 

da educação básica determinada pela legislação vigente que é a dicotomia existente entre os 

modelos de educação de nível médio e superior. 



79 

 

Neste recorte de pesquisa qualitativa em andamento foi realizada a revisão bibliográfica 

abordando a questão das tecnologias da informação e comunicação e conceitos sobre os saberes 

docentes;  

As questões que merecem uma investigação nesta pesquisa após as normalistas 

cursarem disciplina “Integração das mídias e novas tecnologias” oferecida na rede estadual do 

Rio de Janeiro: Há mudanças de comportamentos dos futuros professores no uso das mídias 

sociais digitais? Os formandos estão cientes das relações de poder que estão presentes nas 

mídias sociais digitais? Os estudantes conseguem perceber o processo de padronização do 

comportamento veiculado? Eles despertam algum movimento de resistência à massificação 

veicula nas mídias digitais sociais? E por fim, existem possibilidades de transformação social 

utilizando a reflexão sobre as próprias mídias digitais sociais? 

 

A FORMAÇÃO DOCENTE EM NÍVEL MÉDIO: CURSO NORMAL  

O curso Normal ainda é admitido pela Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) 9394/96, embora, esta determine que a formação docente para a educação básica seja 

feita preferencialmente em nível superior por meio de curso de licenciatura plena.  

O artigo 62 da LDB, em seu terceiro parágrafo, afirma que “A formação inicial de 

profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso 

de recursos e tecnologias de educação à distância. ” Nos dias atuais observamos na prática a 

formação de professores tanto na modalidade à distância quanto na presencial. Os desafios da 

formação docente transcendem ao tipo de ensino ministrado, pois transitam desde as questões 

de pedagógico-didático às questões de políticas.  

Comparado à década de 1990, percebemos na atualidade uma expansão quantitativa do 

acesso ao ensino na educação básica, mas ainda encontramos desafios quanto à sua qualidade, 

uma delas refere-se à formação docente. De acordo com Saviani (2011), no Brasil um dos 

dilemas enfrentados na formação do professor é a existência de uma dicotomia entre dois 

modelos básicos de formação de professores.  

O primeiro denominado modelo dos conteúdos culturais-cognitivos está baseado na 

cultura geral e no domínio específico dos conhecimentos a serem lecionados que predominou 

nas universidades e o segundo pedagógico-didático que predomina nos cursos normais, no qual, 

segundo Saviani (2011, p. 2) “a instituição formadora deverá assegurar, de forma deliberada e 

sistemática, por meio da organização curricular, a preparação pedagógico-didática sem o que 

não estará, em sentido próprio, formando professores”.  
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Para o autor, o ideal seria que o segundo modelo prevalecesse em todas as formações,  

por ser uma formação completa e por não deixar a preparação pedagógica somente para quando 

o futuro professor for exercer a docência. É importante observar nos cursos normais a presença 

de práticas emancipatórias que permitem ao futuro professor a construção de saberes docentes, 

oferecendo ao professorando um agir de maneira reflexiva e crítica.  

Segundo Tardif (2002, p. 36), “pode-se definir saber docente como um saber plural, 

formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional 

e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais”. Os primeiros saberes oferecidos no 

curso Normal ou nas universidades devem ser ministrados levando em consideração o 

irrefreável crescimento do uso das “novas tecnologias”, visando promover uma formação 

crítica dos futuros professores.  

 

INTRODUÇÃO DAS MÍDIAS E NOVAS TECNOLOGIAS: DISCIPLINA 

OFERECIDA NO CURSO NORMAL 

O curso Normal oferece uma disciplina de nome “Introdução das mídias e novas 

tecnologias” e, na qual são trabalhados eixos sobre as mídias tecnologias da informação e 

comunicação (TICS) na sociedade, na vida e na escola; práticas pedagógicas e mídias digitais; 

internet, comunicação e aprendizado e educação contemporânea. Um professor das disciplinas 

pedagógicas ministra as aulas durante uma hora e meia de duração semanal. A escola Normal 

oferece um laboratório de informática para que o professor possa desenvolver suas aulas 

conectadas à internet. 

 

DISCUSSÃO 

O que nos chama a atenção no que se refere às leis e políticas públicas relacionadas à 

formação docente são as descontinuidades dos programas e a desvalorização da formação da 

inicial. Preconiza-se uma formação docente em nível superior a valorização do magistério, mas 

bem sabemos que há questões macrossociais que precisamos também discutir, tais como o 

sistema de educação, a falta de recursos, as condições salariais do professor, a gestão escolar, 

as desigualdades sociais e atualmente o acesso às “novas tecnologias” que promovem um maior 

abismo entre os que têm poder aquisitivo e os marginalizados.  

É necessário que todos tenham acesso, e uma vez estando conectados, que estes não se 

massifiquem, de acordo com Freire (1967), a massificação é uma característica da civilização 



81 

 

tecnológica que promove uma rigidez mental do homem, por deixar de assumir uma postura 

conscientemente crítica diante da vida.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Segundo Pierre Lévy (1999, p. 17) a técnicas sempre serão ambivalentes, por 

projetarem no mundo material nossas emoções, intenções e projetos.  Construímos 

instrumentos que nos dão poderes, mas somos responsáveis pelo seu uso. 

Cabe ao poder público tornar o acesso às “novas tecnologias” mais democrático por 

meio de políticas públicas, e a nós professores de formação inicial promovermos experiências 

que possam despertar nos educandos um posicionamento crítico frente ao uso mídias sociais 

digitais. E estes poderão ser os multiplicadores em cada futura sala de aula.  
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Resumo: O estudo aqui apresentado configura-se como um projeto de pesquisa de doutorado 

tendo como objetivo maior aproximação com a formação dos professores da Educação Infantil 

da Rede Municipal de Ensino de Petrópolis. Assim, buscará conhecer num amplo espectro 

como se configura o perfil da formação dos profissionais da educação infantil e como este perfil 

impacta a prática educativa procurando investigar os desdobramentos locais das políticas para 

a Formação de Professores, bem comoa gestão municipal concebe a profissionalização do 

magistério para o exercício na educação infantil.  Não menos importante será estabelecer 

relações entre as práticas desenvolvidas nas instituições educacionais e a formação dos 

profissionais que as dinamizam. 
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INTRODUÇÃO  

O estudo apresentado configura-se como um projeto de pesquisa de doutorado tendo 

como objetivo maior aproximação com a formação dos profissionais da educação infantil da 

Rede Municipal de Ensino de Petrópolis. Se, de maneira geral, a preocupação com a formação 

dos professores é uma temática recorrente no país, percebe-se uma necessidade ainda maior de 

nos debruçarmos sobre a esta realidade e a educação infantil, posto que esta etapa da educação 

também, na prática, tem ainda muito a avançar. Destaca-se a questão da prática, pois, no campo 

teórico e legal, já é possível perceber mudanças bastante significativas. Todavia, com a 

universalização da pré-escola, e a crescente demanda para o atendimento de crianças de 0 a 3 

anos, torna-se fundamental refletir conjuntamente sobre duas dimensões desafiadoras a serem 

superadas no cenário brasileiro: educação infantil e seus profissionais. Pensar essas questões 

provoca-nos a tentar reduzir a distância entre os dispositivos legais e as práticas, entre o 

proposto teoricamente e a realidade vivida. Assim, estabelece-se como objetivos do estudo 

pesquisar acerca da formação dos profissionais da educação infantil na Rede Municipal de 
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Ensino de Petrópolis, bem como conhecer como tal formação impacta as práticas realizadas nas 

instituições educacionais que atendem crianças de 0 a 5 anos de idade. Para tanto, buscará 

investigar os desdobramentos locais das políticas para a formação de professores, bem como a 

gestão municipal concebe a profissionalização do magistério para o exercício na educação 

infantil. Não menos importante será estabelecer relações entre as práticas desenvolvidas nas 

instituições educacionais e a formação dos profissionais que as dinamizam. 

 

METODOLOGIA  

No que tange à abordagem metodológica, o estudo caracteriza-se como pesquisa de 

cunho qualitativo, pretendendo interpretar as especificidades de um contexto caracterizando 

seus sujeitos no mundo real de suas ações, ancorado nos estudos da sociologia do cotidiano que 

busca tomar o vivido como centro da experiência humana e âncora de toda reflexão teórica. 

Para tanto, pretende-se realizar, primeiramente, uma revisão bibliográfica sobre os assuntos 

basilares do estudo, educação infantil e formação de professores, com vistas a estruturar um 

bom suporte teórico para subsidiar os demais encaminhamentos da pesquisa a qual se 

estruturará a partir da aplicação de questionário para os profissionais encarregado do trabalho 

com as crianças; entrevistas com responsáveis pela educação infantil da Secretaria de Educação 

e também com os profissionais das instituições a serem pesquisadas e observação de ações, 

interações e práticas desenvolvidas. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para esta pesquisa, entende-se ser elementar o estudo minucioso acerca das políticas 

educacionais, tanto para educação infantil como para a formação de professores, que podem ser 

encontrados nos dispositivos legais Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(1998), Política Nacional de Educação Infantil (2005), Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil (2009), Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível 

superior (2015), Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica (2016),  e 

também nos estudos de Kramer (2011, 2014), Nunes (2011) e Corsino (2006). Com vistas a 

contemplar a discussão da formação de professores e trabalho docente, pretende-se recorrer aos 

estudos de André (2015), Gatti (2008, 2010, 2011) e outros, pautando as reflexões na tessitura 

dos conhecimentos produzidos ao longo do tempo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acredita-se que este estudo seja bastante pertinente, uma vez que se debruçará sobre os 

saberes e fazeres dos profissionais que atuam nas instituições de educação infantil da Rede 

Municipal de Ensino de Petrópolis, buscando relação entre as políticas vigentes e as práticas 

educativas desenvolvidas. As questões deste estudo se alinham com a preocupação dos 

pesquisadores em educação que há muito investigam os desdobramentos, alcances, desafios, 

avanços e problemas enfrentados para colocar em prática o disposto nas políticas e 

ordenamentos legais.  

Assim, se aposta na relevância do estudo, tanto para o município de Petrópolis, onde 

terá a possibilidade de, dentro dos limites do estudo, acrescentar novas análises e percepções 

em relação a estudos anteriores, quanto para a universidade que estará cumprindo sua função, 

contribuindo para a formação de professores e possibilitando pesquisas que indiquem desafios 

a serem superados, podendo, com isso, subsidiar a elaboração de políticas públicas em relação 

ao atendimento à primeira infância e formação docente a partir das práticas vivenciadas em 

diferentes contextos. 
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