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APRESENTAÇÃO

Neste volume publicamos os artigos apresentados no ‘XV Simpó-
sio Nacional de História e X Simpósio Nacional de Ciências Sociais 
da Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão/ UFCAT em 
transição intitulado “Democracia e Sociedades Autoritárias no Sécu-
lo XXI”.

Dividimos este volume em três dimensões de análise: (a) “Políti-
cas, Ambientes e Religiosidades”; (b) “História, Culturas e Mídia”; e, 
(c) “Gênero e Sexualidades”.

Na primeira seção “Políticas, Ambientes e Religiosidades” inicia-
mos com a publicação do artigo “Os Significados da Prática do Ben-
zimento: Um Estudo de Caso em Ituiutaba, Minas Gerais de Letícia 
Elias Bernardes (História - UFU) e Dalva Maria O. Silva (História - 
UFU) que abordam esta prática cultural religiosa e seus significados, 
significações e experiências histórico-sociais a partir da História oral e 
da História Social.

O segundo artigo é “Memória do Serviço de Saúde Mental da 
Infância e Adolescência de Catalão, Goiás apresentado por Sabrina 
Alves de Almeida (Medicina - UFCAT) e Augusto César da Fonseca 
Neto (Medicina - UFCAT), que trata da História institucional do “Ser-
viço de Saúde Mental da Infância e Adolescência de Catalão” que se 
estabelece a partir da implementação do ‘CAPS José Evangelista da 
Rocha’ para se construir ‘”um espaço exclusivo para o atendimento 
das crianças e adolescentes”.
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O terceiro artigo “A Luta pela Terra no Brasil: Os conflitos no ter-
ritório através de uma perspectiva geográfica” de Marcelo Rodrigues 
da Nóbrega (PPGGC - UFCAT) e Anderson Ferreira Aquino (PPGGC 
- UFCAT) analisa os conflitos sociais agrários através de duas estraté-
gias: uma, a partir de uma teoria histórico-espacial destes movimen-
tos sociais; em outra, sua historicidade política enquanto movimen-
tos sociais de luta por territórios.

O quarto artigo “Função Social da Propriedade Rural no Brasil: 
Avanços e Retrocessos” de Roberto M. Carvalho (Geografia - UF-
CAT) e Ronaldo Silva (Geografia - UFCAT) analisa a correlação 
problemática existente na legislação brasileira entre propriedade e 
função social da terra e os limites normativos acerca da detenção e 
exploração dos recursos ambientais.

O quinto artigo “Um Prospecto da Expansão Minerária e suas 
nuances legais” escrito por Marden Guilherme Estrela Silva (PPGGC 
– UFCAT) e Patrícia Francisca de Matos (PPGGC – UFCAT) pesquisa 
a exploração minerária em nossa região goiana, destacando os confli-
tos territoriais entre a comunidade local e os interesses corporativos, 
defendidos pelas estratégias estatais que desapropriam as comunida-
des locais de suas possessões e espacialidades tradicionais em favor 
das lógicas do capital.

O sexto artigo intitula-se “A Territorialização do Futebol profis-
sional no Estado de Goiás: 1962-2019” de Anderson Ferreira Aquino 
(PPGGC – UFCAT) e Marcelo Rodrigues da Nóbrega (PPGGC – UF-
CAT) que analisa este esporte mediante uma “abordagem histórica 
e geográfica” que busca a compreensão da profissionalização deste 
fenômeno cultural e esportivo no estado de Goiás, objetivando a aná-
lise de suas competições e territorializações.

O sétimo artigo é “De Praças a Oficiais: Por um Contraponto en-
tre a Formação de Soldados e Tenentes do Exército Brasileiro” de 
Marcos Paulo Fernandes Peixoto (Instituto de História e Ciências 
Sociais - UFCAT) e Ailton Fagundes (Instituto de História e Ciências 
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Sociais - UFCAT) pesquisa a formação intelectual dos soldados do 
Exército brasileiro nos componentes curriculares de “Sociologia, a 
Política, a História, Defesa e Estratégia” na graduação em Ciências 
Militares na Academia Militar das Agulhas Negras.

O oitavo artigo “A Reforma de Benjamin Constant (1890): A Iden-
tidade proposta ao Ensino Secundário” de Lucas Lino da Silva (PPGE-
DUC – UFCAT) e Fernanda Barros (UAEE-UFCAT) objetiva analisar 
“as disciplinas da reforma e compreender o processo de construção 
do ensino secundário brasileiro na Primeira República”, além de bus-
car identificar “as representações contidas nas disciplinas e a tentati-
va de construção e disseminação de uma identidade nacional”, cons-
truindo uma relação analítica ente História da Educação e História 
Cultural, avaliam os fundamentos da educação positivista brasileira.

O nono artigo editado é “Desafios da Carreira Docente: enfren-
tamento para além da precarização e dos conteúdos alienantes” de 
Lucélio Cardoso Vaz (NEPSA-UFCAT/CNPq) e Luciney Aparecido 
Teodoro Borges (NEPSA-UFCAT) que apresentam reflexão sobre a 
“precarização do trabalho docente”, analisando a “algumas particu-
laridades desta precarização do trabalho e a importância do enfrenta-
mento docente frente esta precariedade”, refletem sobre as políticas 
sociais em Educação a partir das “teorias freireanas (...) de uma pe-
dagogia libertadora” retratando as tarefas críticas de nossa atividade 
intelectual.

A segunda seção deste volume é “História, Culturas e Mídia”.
O primeiro artigo publicado é “Sinais de Autoritarismo e Polariza-

ção Política no Cinema Brasileiro” de Rogério B. de Araújo (Instituto 
de História e Ciências Sociais - UFCAT) que aborda as positividades 
da produção cinematográfica frente à cultura autoritária envolvente, 
refletindo a produção audiovisual como instrumento de lutas.

O segundo artigo é “A Ditadura na Tela: O Uso do Cinema como 
Denúncia e Representação Pós-64” de Marcos Paulo Fernandes Peixo-
to (UFCAT) que aborda a produção cinematográfica sobre “o período 



12

da ditadura civil-militar” e a violência pública, a partir de uma análise 
sociológica da produção fílmica selecionada.

O terceiro artigo é intitulado “Análise da Influência exercida pelo 
Discurso da Revista Veja na Campanha Eleitoral de 1989” de Michele 
Kerolem de Aleluia Batista (Instituto de História e Ciências Sociais – 
UFCAT) e Lilian Marta Grisolio (Instituto de História e Ciências So-
ciais - UFCAT) que investigam o “discurso político presente nas nar-
rativas” daquela mídia impressa em sua época de grande influência 
comunicacional e durante a primeira eleição presidencial direta pós-
-ditadura civil-militar, abordando as relações entre Política e Mídia.

O quarto artigo nomeado “Circuito Espacial Produtivo: Realidade 
dos estudantes da Universidade Federal de Goiás / Regional catalão 
que trabalham por conta própria (2019)” de Jean Silveira dos Santos 
(Geografia - UFCAT) e José Henrique R. Stacciarini (Geografia - UF-
CAT) trata das “relações em sociedade no espaço geográfico que 
competem à reprodução do capital e a sobrevivência da classe traba-
lhadora” com seus fundamentos sociais, econômicos e simbólicos na 
vida e no significado da vida para os trabalhadoras/es-estudantes. A 
partir das análises de Milton Santos e através de revisão bibliográfica 
e de uma pesquisa de campo descritiva, buscam discernir e avaliar a 
dupla conexão de vínculos da vida comum e da vida em situações de 
complexidade econômica, política e simbólica.

O quinto artigo “Historiar-Te: Produção Audiovisual e Ciências 
Humanas” de Christopher J. Carlos Martins (Instituto de História e 
Ciências Sociais – UFCAT) e Lucas Lino da Silva (Instituto de História 
e Ciências Sociais – UFCAT) e Márcia Pereira Dos Santos (Instituto de 
História e Ciências Sociais – UFCAT) apresenta o Projeto de Exten-
são e Cultura “Historiar-te: Socializando conhecimento e cultura”. A 
partir de três questionamentos “Por quê o conhecimento produzido 
pelos cursos de História e Ciências Sociais da UFG/Regional Catalão 
– UFCAT, são poucos conhecidos? Qual o alcance social dessas pro-
duções? Como os e as cientistas se relacionam, pós saída dos cursos, 
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com essa produção e sua atuação social e profissional?”, apresenta os 
debates e as estratégias de disseminação científica que enfrentam as 
questões fundamentais.

O sexto artigo “Capão Pecado; Literatura Marginal e Hip Hop 
como Vozes da Periferia” de Ewerton Andrade da Silva (Instituto de 
História e Ciências Sociais – UFCAT) e Luiz Carlos do Carmo (Ins-
tituto de História e Ciências Sociais – UFCAT) analisa os contextos 
sociais, históricos e culturais do Livro “Capão Pecado” de Ferrez, bus-
cando suas correlações com a Cultura das Periferias e, em particular, 
o Hip Hop a partir da noção de “intertextualidade”.

O sétimo artigo “‘Escola sem Partido’; Uma Ameaça à Educação 
e ás Espacialidades dos Corpos” de Gustavo H. Camargo Eufrasio 
(Geografia – UFCAT) e Carmem Lúcia Costa (Geografia – UFCAT) 
apresenta o contexto político brasileiro pós-2016 de retrocessos, rein-
serções autoritárias e “precarização da educação pública brasileira”, 
buscando diagnosticar o histórico de atuação do movimento rea-
cionário contra os fundamentos políticos e filosóficos da Educação 
Pública.

O oitavo artigo “Internet, Mídia e História: desafios para se contar 
a história em tempos virtuais” de Maria Edna Silva de Sousa Gomes 
(PPGG - UFCAT) e Paulo H. K. Orlando (PPGG - UFCAT) aborda o 
contexto de análise histórica nos novos suportes de comunicação di-
gitais, contextualizando a globalização frente à análise dos conteúdos 
históricos e à disseminação da informação digitalizada em formas de 
dominação, de conhecimento e de racionalização virtuais.

A terceira seção é intitulada “Gênero e Sexualidades”.
O primeiro artigo “Futebol e Igualdade de Gênero: O Posiciona-

mento das Jogadoras Brasileiras na Copa do Mundo da França de 
2019” de Ana Paula Florisbelo da Silva (PPGH-MP/INHCS - UFCAT) 
e Jean Silveira dos Santos (PPGG – UFCAT) analisa a postura política 
e institucional dos órgãos públicos frente aos protestos por equidade 
de gênero no futebol brasileiro e nas relações sociais em geral.
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O segundo artigo “A Formação da Consciência Histórica a partir 
da Visibilização Feminina” de Juliana K. Ferreira e Suely P. Sousa, 
Mestras em História e Geografia pela UFCAT consiste num relato de 
experiência ocorrido no “Centro de Educação Jovens e Adultos- Fi-
lostro Machado Carneiro”, em Caldas Novas- GO, em 2019, em que 
se buscaram atividades de formação para os últimos anos do Ensino 
fundamental referentes ao “Dia Internacional da Luta pelos Direitos 
Femininos”, o “08 de março” visando combater “o machismo, a miso-
ginia e o sexismo” através de múltiplos formatos comunicativos.

O terceiro artigo “Mulheres na Regional Catalão/UFG: Uso e 
Apropriação do Espaço e a Luta pelo Direito à Diferença” de Maria-
na Vilar e Carmem Lúcia Costa da Universidade Federal de Catalão 
(UFCAT) avalia “a participação feminina na produção cientifica” des-
ta Universidade a partir da análise de dados do evento “Congresso de 
Pesquisa, Ensino e Extensão”, observando os diferentes campos de 
produção do conhecimento frente à publicação e produção por gêne-
ros e analisando as dificuldades para a efetivação da igualdade nos/
dos meios materiais e simbólicos para a produção científica.

O quarto artigo “O Direito a diferença na formação docente: ma-
peando o debate sobre gênero na UFG/regional Catalão” de Isado-
ra Aquino de Oliveira (Psicologia - UFCAT) e Carmem Lúcia Costa 
(UFCAT) dimensiona, a partir dos Estudos de gênero, o debate deste 
campo de estudos na Universidade, construindo um “levantamento 
sobre o trabalho com a categoria Gênero nos cursos de formação de 
professores/as do ensino superior”, objetivando avaliar a inserção 
destas abordagens n a formação docente.

O quinto artigo “O Direito à Diferença na (Re)Produção do Urba-
no: Mulheres, Universidade e Adoecimento na Universidade Federal 
de Catalão” de Fernanda de Andrade (UFCAT) e Carmem Lúcia Cos-
ta (UFCAT) apresenta resultados de Pesquisa de Iniciação Científica 
que trata da correlação entre gênero e adoecimento na Universidade, 
frente ao androcentrismo apresentam resultados da pesquisa acerca 
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das múltiplas situações de vida das Mulheres e as dificuldades acerca 
da produção acadêmica e das condições de trabalho na Universidade 
frente ao machismo e ao sexismo.

O sexto artigo “Avanços e Retrocessos no Debate de Gênero e Se-
xualidade nas Escolas: do Governo do PT ao Bolsonarismo” de Vini-
cius Mendes (Geografia – UFCAT) e Carmem Lucia Costa (Geografia 
– UFCAT), Pesquisador e Pesquisadora do “Dialogus – Gênero, cultura 
e trabalho”, numa pesquisa PROLICEN, tratam de “investigar as políti-
cas públicas na área da educação” voltadas para a formação e trabalho 
docentes frente à emergência do bolsonarismo e seus fundamentos au-
toritários e conservadores atuando nas políticas educacionais.

Assim como a realização do evento como espaço essencial de tro-
cas e debates acadêmicos, esperamos que a leitura destes artigos au-
xilie no desenvolvimento do espírito crítico e investigativo, contribua 
com a ciência e estimule novas pesquisas. Boa leitura!

Lilian Marta Grisolio
José Luís Solazzi
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1
OS SIGNIFICADOS DA PRÁTICA DO 
BENZIMENTO: UM ESTUDO DE CASO 
EM ITUIUTABA, MINAS GERAIS

Letícia Elias Bernardes 

Universidade Federal de Uberlândia. bernardes.27@hotmail.com

Dalva Maria de Oliveira Silva

Resumo: O benzimento constitui-se como uma das manifestações 
culturais presente no Brasil que envolve processos curativos alternati-
vos e relações com universo da magia, possuindo modificações e per-
manências ao longo dos séculos por meio de sua transmissão oral en-
tre gerações. Nesse sentido, esta pesquisa analisou a prática no século 
XXI e seus significados a partir de um estudo de caso no município de 
Ituiutaba, Minas Gerais. Visto que a compreensão de tal prática cultural 
se relaciona à experiência histórico-social e às significações culturais e 
identitárias, a pesquisa utilizou a fonte oral a partir da realização de uma 
entrevista com uma benzedeira no recorte socioespacial tijucano. Sob os 
pressupostos da História Oral e da História Social, explorando especial-
mente a categoria de experiência proposta por E. P. Thompson, o estudo 
elencou aspectos atrelados à questões identitárias e à religiosidade popu-
lar brasileira, visando observar as dimensões desse saber na atualidade 
bem como a historicidade da experiência do indivíduo em relação aos 
embates do cotidiano e às suas ressignificações sociais e culturais. Desse 
modo, a presente pesquisa possibilitou compreensões mais detidas dessa 
manifestação, acenando para o entendimento do objeto de estudo não 
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como algo inerte, mas está em constante movimento, transformação e 
ligado à experiência humana e à herança cultural.

Palavras-chave: Benzimento. Religiosidade. Oralidade.

Introdução

No Brasil colonial, as próprias necessidades sociais e fatores culturais 
foram condições para a difusão e o enraizamento de práticas de cura 
distanciadas da medicina tradicional, pois, como apontado por (RIBEI-
RO,1997), a precariedade da saúde do período, que apresentava insufi-
ciência de médicos em relação à população e à escassez de medicamen-
tos, contribuíram para o estabelecimento de um saber de cura empírica 
atrelado às exigências cotidianas, em que, os indivíduos possuidores 
desses conhecimentos, constituíram-se uma figura importante na arte 
medicinal. Além disso, no âmbito cultural, as próprias concepções de 
doença e cura nessa sociedade também estavam relacionadas às ações 
religiosas, enfatizando a ligação com o campo metafísico e imaterial.

Ao explorar o campo da cura no tocante das suas práticas popu-
lares, o Brasil possui manifestações culturais que perpassaram e per-
passam gerações como, por exemplo, a realização de benzeduras, as 
quais se constituem enquanto um ofício de cura ligado, através da 
crença do dom atribuído por Deus, à solidariedade e à religiosidade 
popular. Nesse sentido, apesar do grande desenvolvimento da medi-
cina erudita ao longo do tempo e de grandes mudanças sociais, no sé-
culo XXI ainda se encontra tanto a procura, quanto sujeitos possuido-
res desses saberes empíricos medicinais populares, sendo conhecidos 
como benzedeiros, curandeiros e raizeiros.

Dessa maneira, o presente artigo analisa o recorte na prática do 
benzimento por meio de um estudo de caso da representante Sebas-
tiana dos Reis Guedes1 em Ituiutaba, Minas Gerais, fundamentando 

1. Nascida em 24 de janeiro de 1946 em Ituiutaba, Minas Gerais.
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a investigação a partir das contribuições da História Social em relação 
à consideração da importância da experiência do indivíduo para a pes-
quisa histórica, utilizando a perspectiva da categoria experiência pro-
posta por E. P. Thompson. A análise foi feita a partir da fonte oral,2 
produzida sob os pressupostos teóricos e metodológicos da História 
Oral bem como as demais contribuições bibliográficas, evidenciando 
as constituições da arte do benzimento e de seus significados no re-
corte socioespacial tijucano.

Desenvolvimento

A análise do objeto de estudo, o benzimento, o qual neste traba-
lho é investigado através da entrevista oral concedida pela praticante 
em questão, está vinculado à consideração de que as interpretações e 
concepções presentes na narrativa são pertencentes a um indivíduo 
de um determinado tempo e espaço histórico. Nesse sentido, um dos 
aspectos enfatizados são as construções das narrativas feitas por Se-
bastiana Guedes sobre o seu ofício, o qual, neste caso, está em cons-
tante relação com as suas visões de mundo. Em múltiplas situações, a 
entrevistada aproximou a prática que exerce com exemplos, situações 
e sentimentos em relação a sua vida familiar, demonstrando forte vin-
culação da vida pessoal com os processos de cura na benzeção.

Embora a entrevista oral tenha caráter temático, é relevante aten-
tar-se, em relação à fala da depoente, também às questões fora ao eixo 
do benzimento, uma vez que as investigações das narrativas podem 
se apresentar como uma colcha de retalhos que, por meio de pedaços 
diferentes, formam um todo coerente depois de reunidos (PORTEL-
LI, 1997. p. 16). Por isso, analisar o pronunciamento da entrevistada 

2. A entrevista oral teve duração de 87 minutos e 59 segundos. A partir do convite e consen-
timento da depoente foram produzidos e assinados os documentos necessários, a carta de 
cessão e o termo de consentimento, conforme orienta o Manual de História Oral de Verena 
Alberti (2005).
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sobre sua vida particular e sobre alguns valores morais atrelas à sua 
fala, pode demonstrar como os sujeitos “constroem suas memórias 
de modo específico [...] como o processo de afloramento de lembran-
ças poderia ser a chave para ajuda-los a explorar os significados subje-
tivos das experiências vividas e a natureza da memória individual e da 
memória coletiva” (THOMSON, 1997, p. 52).

Desse modo, sob a consideração de que a subjetividade particular 
do indivíduo também é transpassada ao próprio ofício do benzimen-
to, há uma vinculação entre sua experiência particular da benzedeira 
e a realização do seu saber, como exposto nas passagens abaixo3:

“É, trabalhava na fazenda, eu ajudava meu pai a plantá arroz, plantá mi-

lho, feijão, ajudava a colhê. À noite, a gente em casa, é, a gente tinha que 

amarrá aqueles botinho de palha pra vender, trançá vassoura, que eu 

sei. Antigo sabe? Era assim. Eu nunca brinquei, eu nunca tive amiga de 

brincar”.

“De certo eu nasci pra ser assim né. Nunca gostei de enfeite, nunca gos-

tei de pintura, não, nunca gostei de roupa badalada, não. Gosto assim, 

de um brinquinho, de uma correntinha, tinha o relógio, mas ele estra-

gou e larguei mão. Porque eu casei, nunca usei batom, usei no dia que 

eu casei. Vai fazê cinquenta ano que casei, não gosto. Parece que não 

dá. Assim tomo meu banho, passo meu perfuminho, quando for saí eu 

tenho minhas roupinha, tudo de manguinha, tudo direitinho, lavo meu 

cabelo, penteio, pronto, não gosto dele, alisa o cabelo. Não, não gosto de 

nada diferente! Eu gosto de ser eu, igual falá “Eu gosto do jeito que Deus 

te pois no mundo”. É assim que sou, me sinto bem. Graças a Deus”.

“Eu falo, por mim, que eu nasci com esse dom. Nunca que eu fui assim 

de tá com coisaiada, não, gente, eu sô uma benzendeira, eu não posso 

mexé com isso não”.

3. Optou-se, neste artigo, por representar na transcrição o modo de falar simples e coloquial 
da entrevistada, sem as correções para a linguagem escrita.
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Nas três passagens, Sebastiana, retratou, respectivamente nas duas 
primeiras, um pouco da sua experiência na infância passada no cam-
po e de sua personalidade, sendo que suas vestimentas e seus acessó-
rios, bem como a maneira com que se arruma no cotidiano, expres-
sam a visão sobre como se identifica, valorizando sua simplicidade e 
humildade. A depoente relatou sua vida simples e o orgulho em tê-la, 
afirmando essa identificação. Na terceira passagem, ao pronunciar 
que não pode mexer com “coisaiada”, significa o excesso de possuir 
bens materiais, ou seja, repúdio à avareza, que é um aspecto comum 
encontrado entre os praticantes desse saber, já que:

Os rezadores procuram dar mostras de sua autoconfiança à comunidade 

utilizando uma elaboração discursiva em que sobressai a ideia de sub-

missão ao Criador. O discurso humilde dos rezadores é, a um só tempo, 

veículo de afirmação dessa sua condição e, também, uma maneira de fa-

lar acerca de um saber privilegiado. (...) A atribuição da fama é um modo 

de a comunidade legitimar os rezadores e uma oportunidade para que 

eles possam se sentir provados sem se desviarem do caminho da mo-

déstia. Assim como Jesus Cristo, que deixava como lições a humildade e 

perseverança na fé (PEREIRA; GOMES, 2002, p. 154-155).

Em relação às suas experiências, especialmente na infância, estão 
ligadas a fatores sociais e trazem vestígios dos modos de vidas de uma 
criança no interior de Ituiutaba na zona rural, contudo, Sebastiana 
Guedes ultrapassava além dessa questão ao argumentar que, por ser 
benzedeira, deve apresentar determinada figura e, com isso, é obser-
vável que o ser benzedeira deve estar ligado à simplicidade, demons-
trando que seu ofício não está somente no campo da cura, mas tam-
bém associado à uma reinvindicação de posturas e de abdicações em 
relação ao mundo material. Nesse aspecto, há uma complexidade da 
constituição da imagem do praticante do benzimento, o qual tam-
bém remete a um ponto comum entre os benzedeiros: o saber como 
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algo inato. Sebastiana relata que o benzimento é um dom que o indi-
víduo não escolhe, mas nasce com ele:

“Eu acho, eu penso assim, porque minha família era tudo assim, ago-

ra nois somo um mundo vei de prima, não sei nem quantas que é né! 

Minhas irmãs, só tem uma irmã minha que ela benze, mas ela nunca 

gostou de benzê e hoje ela tá lá no dizê, deficiente. Agora eu acho assim, 

que isso vem de Deus. A gente já nasce com aquilo. A gente já nasce 

com aquela inspiração”.

“Ai eu falei “Tio, deixa a mamãe quietinha, me ensina”, “Se aprende mi-

nha sobrinha?!”, “Aprendo tio, eu vou benzê”. Ele me ensinou uma vez! 

Pronto acabô”.

A partir do primeiro trecho, pode se relacionar com o cuidado que 
a entrevistada demonstrou a respeito da avareza, pois, como expli-
citou, ela já nasceu com o que nomeia de “inspiração” e, logo, por 
não ser de sua escolha, necessita apresentar determinadas atitudes e 
evitar outras ao longo de sua vida, como o exemplo da avareza. Por 
esse ângulo, é demonstrado a preocupação que o benzedor tem com 
o seu próprio ofício, considerando-o como sagrado. Com isso, uma 
das pertinentes características da prática do benzimento está constan-
temente atrelada à crença, não somente por parte dos indivíduos que 
a procuram, mas também quem o exerce, pois, como enfatizado, Se-
bastiana Guedes respeita o ser benzedeira, trazendo isso para ações 
de sua vida particular.

No aspecto do dom, os dois trechos acima evidenciam de forma 
explícita essa convicção, sendo que, no segundo, Sebastiana, ao con-
tar como aprendeu sua primeira reza, liga o fato de tê-la aprendido 
desde o primeiro momento por ser inato a ela. Afora ter aprendido o 
início do ofício com seu tio, ela declarou que é um dom familiar, pon-
derando o caráter de laços de familiaridade dessa prática, em que as 
vezes recebe “o dom de pessoas de sua família, como de uma avó, de 
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uma tia; outras vezes, quando possui uma característica de bondade 
ou de habilidade para ajudar as pessoas e isso é identificado por outra 
pessoa como sendo um dom, ou tem-se ainda todas as situações com-
binadas” (OLIVEIRA, 1985, p. 34).

Ainda sobre a primeira passagem, a depoente expõe novamente a 
preocupação com as benzeduras, afirmando que o sujeito que nasceu 
com esse dom, deve respeitá-lo e exercê-lo por meio do argumento 
de que, caso contrário, é acarretado o sofrimento. Relatou o exemplo 
de sua irmã, que não o assumiu e se tornou deficiente. Dessa forma, 
deve-se refletir a benzeção como uma manifestação que envolve sig-
nificações em que os indivíduos que se dedicam suas vidas ao dom, 
consideram a relação de causa e efeito. Por isso, há preocupações em 
torno de ações que se deslocam da figura compreendida de como de-
veria ser o benzedor(a) e do desprezo do ofício, ressaltando novamen-
te a crença no que diz respeito à prática. Esse ponto vincula-se ao en-
tendimento de E. P. Thompson, em que os indivíduos experimentam 
suas experiências pensando, vivenciando e sentindo:

As pessoas não experimentam sua própria experiência apenas como 

idéias, no âmbito do pensamento e de seus procedimentos (...). Elas tam-

bém experimentam sua experiência como sentimento e lidam com esse 

sentimento na cultura, como normas, obrigações familiares e de paren-

tesco, e reciprocidades, como valores ou (através de formas mais elabo-

radas) na arte ou nas convicções religiosas. Essa metade da cultura (e 

é uma metade completa) pode ser descrita como consciência afetiva e 

moral (THOMPSON, 1981, p. 189).

Dessa maneira, os valores e receios morais evidenciados demons-
tram a historicidade dessa prática na vida imaterial que também é 
transmitida para a vida material, como, por exemplo, a afirmação da 
benzedeira de evitar o excesso de bens materiais. No campo imate-
rial, a abordagem dos cuidados com as rezas e com as metodologias 
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de cura física também são exemplos da importância simbólica envol-
vida, como evidenciado nos seguintes recortes da narrativa de Se-
bastiana:

“Um pouco tenho, eu não tenho é o da pneumonia. O da pneumonia é 

assim, você pega um punhado de foia de erva cidreira, corta em uma ca-

çarola, pega um cacho de flor do sabugueiro e... A erva cidreira, o assa-

peixe branco, tenho ai na geladeira, eu vivo fazendo chá. Ai ferve mesmo! 

Quando ele tivé assim, não faz docinho de arde não! Ai cê tampa põe num 

cantinho, é pra pneumonia, pode tá ruim! Ai de manhã, cê pega uma meia 

xícara daquele chá, cê põe uma gota, cê sabe que é azeite? (...). Aquele que 

é da fazenda, que põe no fogo. Cê pinga uma gota, e dá o resto do chá. De-

pois pode manda levá no médico pra fazê exame, pra vê se tem mancha”.

“Posso falá só essa (reza) porque se for falá tudo ai perde a força, mas 

essa eu falo. É assim ó. “Chave de ferro, trancar a porta do céu, trancar o 

meu corpo, sagrada morte paixão, arretiro o diabo e os inimigo, e todos 

os mau olhado, todos os maus pensamentos, amém!”. Se for benzê, fala 

três vez, ai você reza uma prece, oferece pra fazê no modo paixão, tira 

todo aquele mal. Leva pra ondas do mar sagrado. É desse jeito. Ih, se for 

falá pro cêis as oração que eu sei, nois fica o dia inteiro”.

“Cê pega três botão, enxagua, faz assim na água (gesto com as mãos 

esfregando-as), ai cê coa, ai cê toma seu banho normal, quando tive ter-

minando, enrola o cabelo assim oh (gesto com a mão mostrando como 

enrola o cabelo), ai cê reza uma prece, oferece pro protetor do pai pra te 

limpá. Ai cê joga (boldo) daqui pra cá. Enxuga direito não, cê veste a sua 

roupa, cê já deixa uma aguinha limpinha dali, cê já saí de lá, joga uma 

água no banheiro, pronto, acabô. A ruindade vai embora. Sabe como eu 

aprendi esse negócio? Num benzedô de Santa Vitória”.

No primeiro e no terceiro parágrafo, há o ensinamento sobre a 
cura da pneumonia e do uso do boldo com chá de descarrego. Os 
procedimentos são baseados em variadas metodologias, pois também 



27

é por meio de suas utilizações que ocorre a graça. Neste caso, desta-
ca-se a ligação do benzedor com as ervas, que é um conhecimento 
transmitido há séculos, como analisado, por exemplo, por Francisco 
Bethenchourt (BETHENCHOURT, 2004) na sociedade portugue-
sa no século XVI. Entre suas análises, feitas através de processos in-
quisitoriais, investigou os procedimentos de cura, afirmando que os 
conhecimentos “empíricos sobre as propriedades das plantas, base 
da farmacopeia tradicional, completam o quadro de procedimentos 
de cura. Interessa detalhar esse quadro, tanto no âmbito das doen-
ças nomeadas, como no das categorias do sistema simbólico que está 
subjacente” (BETHENCOURT, 2004, p. 79). Por isso, refletir sobre o 
benzimento, vincula-se a múltiplas práticas enraizadas ao longo dos 
séculos e de variados territórios. No Brasil, tais práticas estão ligadas 
à própria especificidade do período colonial, expressando espirituali-
dades particulares e multifacetadas (MELLO E SOUZA, 1986, p. 88).

Há um destaque de grande importância no segundo trecho, pois 
Sebastiana concedeu a fala de uma de suas rezas, no caso a referente 
ao mau olhado. Uns dos aspectos comuns entre os benzedeiros, é o 
respeito com suas metodologias, nas quais as rezas devem serem se-
guidas corretamente e elas não devem ser compartilhadas de forte 
leviana. Por isso, essa concessão foi um dos momentos mais marcan-
tes e específicos presentes na análise da fonte e em relação ao estudo 
dessa prática.

Além disso, Sebastiana afirma que se deve oferecer aquele mal ao 
modo paixão, o qual pode ser relacionado a um procedimento apon-
tado por Laura de Mello e Souza (MELLO E SOUZA, 1986, p. 241) 
no período colonial, em que, o benzedeiro José Januário, ao terminar 
a reza, oferece à paixão e a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou 
seja, em ambas temporalidades, é oferecido à paixão de Cristo, res-
saltando semelhanças ao longo dos séculos. No âmbito de tempora-
lidades, também destacam alguns malefícios que Sebastiana Guedes 
exerce a benzedura:
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“Quebranto, vento virado, garganta, conjuntivite, erisipela, jeito, né, 

carne, que eles fala, carne quebrada”.

Nesse caso, seguindo na análise (MELLO E SOUZA, 1986), a 
historiadora afirma que “As curas mágicas com palavras refletiam 
velha crença no poder curativo da Igreja medieval, e eram comuns 
em toda a Europa, enquanto no Brasil curas deste tipo eram feitas 
sobretudo para quebranto, mau-olhado, erisipela. Curava-se que-
branto por toda a colônia no século XVIII” (MELLO E SOUZA, 
1986, p. 239). Com essa citação e a fala de Sebastiana, pode-se es-
tabelecer possíveis conexões de permanências das rezas, como do 
quebranto e da erisipela.

Em um dos trechos anteriores transcritos, a benzedeira afirma 
que “Posso falá só essa (reza) porque se for falá tudo ai perde a 
força, mas essa eu falo”, evidenciando, dessa maneira, o cuidado 
em torno de suas orações, uma vez que elas possuem significados. 
Dentre esses recortes da narrativa da fonte oral que se encontram 
as constituições religiosas, as quais foram construídas historica-
mente e, suas permanências, estão ligadas ao campo imaterial e às 
suas significações.

Ao refletir na relação cura e doença, elenca-se outro aspecto de 
grande relevância, o fato de Sebastiana, ao ser indagada sobre o que 
são os malefícios que ela combate, ter evidenciado sua visão sobre as 
posturas erradas que as pessoas possuem, ligando seus valores morais 
com benzeção, como no caso do mau-olhado:

“O mau olhar é pessoa má, pessoa ruim, tá conversando com você, com 

ela aqui, tá te olhando. Tão bem arrumado, “Isso podia ser meu”. Ah 

pelo amor de Deus! É por isso que a gente tem que rezá nas intenção dos 

inimigo todo dia! Pai nosso, Ave Maria e Santa Maria. Oferece a Nossa 

Senhora do Desterro todas as maldades dos inimigos. É desse jeito. Pra 

vivê minha fia, a gente tem que sabe”.
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Em discursos como no trecho acima, é perceptível o incômodo 
dela sobre o ato de desejar o que é do outro e, como já enfatizado, 
o aspecto de preocupar-se em pontuar sua modéstia, orgulhando-se, 
também associa a sua crítica em relação às pessoas que possuem de-
sejos materiais ao que pertence ao outro, o que gera o mau olhado. 
Nesse sentido, a benzedeira se apresenta ao contrário do que rejeita 
e, seu próprio benzimento, acompanha seu juízo de valor, pois, ao 
trabalhar com a benção de retirada da inveja, consequentemente, ela 
não deve possuir esse desejo/ação, devendo se manter desapegada 
dos bens materiais. É notório, a partir dessa perspectiva, que o ser 
particular e o praticar benção não podem estar em contradição, o que 
relaciona com questões identitárias:

Nossas reminiscências também variam dependendo das alterações sofri-

das por nossa identidade pessoal, o que me leva a um segundo sentido, 

mais psicológico, da composição: a necessidade de compor um passado 

com o qual possamos conviver. Esse sentido supõe uma relação dialé-

tica entre memória e identidade. Nossa identidade, (ou, “identidades”, 

termo mais apropriado para indicar a natureza multifacetada e contradi-

tória da subjetividade) é a consciência do eu que, com o passar do tem-

po, construímos através da interação com outras pessoas e com nossa 

própria vivência. Construímos nossa identidade através do processo de 

contar histórias para nós mesmos – como histórias secretas ou fantasias 

– ou pra outras pessoas, no convívio social (THOMSON, 1997, p. 57).

Ao falar das rezas e dos males com que trabalha, geralmente, ao 
longo da entrevista, também contou diversos exemplos de causos de 
curas realizadas:

“Se eu te falá, se fala que eu tô mentindo. Eu benzi uma muié, no co-

meço do ano, de sessenta e dois (62) ano, de vento virado. Quando ela 

era pequena, ela tinha esse problema, a mãe dela sempre levava ela pra 
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benzê. Bão, ela estudô, casô, teve fio, tem neto, parece que já tava até es-

perando um biszineto. Ela começou a cair com sessenta e dois (62) ano. 

Ai, ela falô pra amiga dela “O quê que eu faço?”, e as cadeira tudo doen-

do, porque da dor. Ai, “Menina eu tô com aquele problema de quando 

era pequena, quê que eu vou fazê!”, ela falou (à amiga) “Não eu sei, a 

minha amiga (Dona Sebastiana) vai te benzê”, “Não! Vai fazê farra de 

mim!”, “Não, eu conheço ela, ela é gente fina, pode ir”. A muié chegou 

aqui até esfregando as mão, veio de bermuda. Ai me falô, eu falei “Vira 

pra cá, vira as costas pra mim”, ela tava nesse rumo, eu oiei, tava um 

tanto assim (gesto com a mão) a perna dela maior que a outra. Benzi, 

acabô. Depois veio a fia da Jandira com vinte e um ano. Não tava aguen-

tando de dor nas cadeira, dor nas perna e não tava podendo nem andá. 

E ela também tinha esse problema de espinhela caída. O Carlinhos falou 

“Jandira vamo lá na Dona Sebastiana que cê vai vê se ela tá com o vento 

virado”. Veio, ela tava com calça cumprida, eu falei “Oh, vamo ali pro 

quarto, cê tira a calça e eu vejo”. Ela tirou, tava um tanto assim ó (gesto 

com a mão indicando o tamanho) (...). Meço. Ai benzi, acabô. Três vez, 

tem que benzê trez vez. Mas na primeira vez que a gente benze, quando 

a pessoa tem fé, já miora. É uma coisa esquisita não é? Ai eu benzo dor 

de cabeça também. Dor de cabeça de sol, benzo também”.

Novamente, destaca-se o âmbito da fé, visto que, apesar da impor-
tância das metodologias, como, por exemplo, a utilização de rezas, é 
através da fé que a graça também é concedida. Em torno dessa esfera, 
a benzedeira contou variados causos como o transcrito na passagem 
acima. O conto sobre variados causos de cura, pode ser relacionado 
com a questão do desejo de dar credibilidade da prática aos ouvintes, 
ou seja, a necessidade de mostrar que seu ofício possui seriedade e 
veracidade, atribuindo legitimidade:

Os relatos pessoais revelam os lugares ocupados por eles na comunidade 

e o tipo de comunidade que os legitima. Essa legitimação não procede 
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apenas do relato de vidas, pois depende da comprovação dos relatos 

através das práticas curativas. Por isso, é relevante o fato de que rezado-

res e pacientes se preocupem em recontar as situações em que as curas 

aconteceram (PEREIRA; GOMES, 2002, p. 156).

Além disso, na análise da entrevista, a praticante também ponde-
rou a legitimação de sua prática ligada a uma satisfação pessoal:

“A minha nora, do meu filho mais velho. Eles casaram e vieram morá, 

eles fizeram uma meia águinha do lado da minha. Quando fez quatro 

meis (meses) que ela tava aqui, ela ficou com raiva. Meu marido ainda 

tava mais forte. Ai um dia ela foi e falou pra mim, que não podia fazer do 

jeito que estava fazendo. Que se eu quisesse, ela iria colocar uma placa, 

com o horário, com o preço. Porque do jeito que eu sô, eu podia cobrar 

o preço que eu queria, eu podia ter carro, eu podia ter um apartamento, 

cada um dos meus fio podia ter uma casa e um carro, eu não podia fazer 

do jeito que tava fazendo. Eu não briguei, deixeei ela fala. Falei “Minha 

filha, eu não vim no mundo pra isso. Se eu aprendi, Deus me deu o dom 

e eu gosto. Acho bão ajudar as pessoas.”

A figura do benzedeiro é algo significativo não somente no tocante 
do sagrado e de ser um dom dado por Deus, mas também como uma 
forma ajudar as pessoas. Por isso, há a relação do benzedeiro possuir 
um sentimento de empoderamento pessoal ligado à possibilidade de 
auxiliar outro indivíduo, evidenciando “[...] uma identidade forjada 
numa relação de afetividade e solidariedade que sustenta a existência 
de um nós próprio, assumido pelos diferentes grupos sociais no inte-
rior da cultura popular. Eles falam sobre a cultura popular, da cultura 
popular, para a cultura popular” (OLIVEIRA, 1985, p. 90-91).

A questão da fé também é um dos principais âmbitos de significa-
ções no benzimento. A benzedeira, ao ser questionada sobre o que 
seria mais importante dentro da sua prática, respondeu que a fé e a 
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devoção são essenciais, pois sem elas, não seria possível a cura. Nesse 
campo, fica necessário enfatizar que a fé não está necessariamente re-
lacionada à religião, contudo, essa esfera religiosa também influencia 
a prática pois “o modo como cada profissional encaminha a sua bên-
ção revela a sua formação religiosa e sua visão de mundo, da qual a 
sua bênção é uma das expressões” (OLIVEIRA, 1985, p.13). Com esse 
adendo, Sebastiana Guedes contou que costuma frequentar a Sala dos 
Milagres pertencente a Igreja Católica Carismática, onde também re-
latou que já presenciou conquistas feitas através de pedidos, demons-
trando outras ligações de sua fé.

As constituições e modificações da prática do benzimento, bem 
como de outras manifestações culturais, estão atreladas ao meio social, 
visto que a persistência da procura pela prática vincula-se também às 
necessidades cotidianas em que os benzedeiros respondem às deman-
das da comunidade, no entanto, não necessariamente são somente elas 
que contribuem para que os indivíduos buscam a alternativa da benze-
ção. Diante dessa perspectiva, a esfera cultural é de grande relevância, 
refletindo que, por meio da herança cultural e da experiência, relacio-
nando ambas categorias à crença, ressalta-se significações, as quais for-
mam um ponto chave para a compreensão da prática:

Sebastiana Guedes: Sabe cada um de nós tem que ter uma devoção, cada 

uma das pessoas tem que ter. Porque cê você não tivé uma devoção, cê 

não vive. Então a gente sente demais Nossa Senhora da Aparecida, todos 

os santos são bons, mas cê sabe mais ou menos a trajetória da Nossa 

Senhora da Aparecida né. Ai então, sempre a minha família, meu marido 

e eu, Nossa Senhora. Tinha uma fé boa com ela. Meu pai, minha mãe, 

sabe. É desse tipo. Nossa Senhora. Quando meu fio, o Jorge, ele nasceu 

com quarenta dias, ele começou com sintoma de rins. Quando tava fal-

tando três mês pra ele interá sete ano, o médico descobriu, foi o Paulo 

Ledes. Ai, ele falou pra mim, eu levei, eu fui numa senhora que falava 

pra eu levá ele lá, ela falou “Dona Sebastiana, ele não tem o canal, ele 
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tá com os rins cobertos de inflamação e ele vai ter que fazer uma cirur-

gia. Pra ele não vai fazê nada, mas seu marido vai ficá desenorientado 

e a senhora”. O menina que vontade que fiquei de levantá e pá na cara 

da muié! Mas eu segurei, fui lá no Gardêniia. Embora chorando. Presta 

atenção. Quando foi na outra semana lá vai eu pro médico, no doutor 

Paulo. A minha amiga já tinha falado pra leva, eu pensei “Não, vou levá 

lá pra benzê, quem sabe”. Cheguei lá no doutor Paulo, contei a histó-

ria pra ele, ele nem me combrou a consulta, ele falou “Não, não posso 

te cobrá”. Ai falô “Fia, e tem inflamação mesmo e não tem um canal. 

Vamo ter que colocá um canal e tirá todas as inflamação”. E fez, com 

sete ano. Dia vinte e cinco (25) de novembro, vinte e seizi (26), vinte 

e sete (27) fez a cirurgia. Ai a enfermeira dele falou “Dona Sebastiana, 

a senhora tem a Nossa Senhora da Aparecida?” “Tenho”. “Pois então a 

senhora não vai chorá mais não e nem reclamá. Põe nas mãos dela e nos 

dos fio dela”, “A senhora sabe quem que é os fio dela?”, eu falei “Sei”, en-

tão não choro mais não. Menina meu fio operou mas foi a mesma coisa 

que nada, ele entrou cinco (5:00) hora na sala de operação, saiu sete e 

meia (7:30) da manhã. Sim senhora. E eu no aguardo.

Letícia Bernardes: E isso cê atribui a devoção a fé...

SG: Eu entreguei pra ela e acabô. Tai meu fio, pro cê vê tanto que tá 

bonito.

Nesse recorte da narrativa, primeiro, atenta-se para a devoção 
em Nossa Senhora da Aparecida, a qual, Sebastiana, seu marido e 
seus pais possuem. Para além da devoção em comum, acena-se para 
o processo de transmissão de significações e heranças culturais nos 
laços familiares, como nesse particular, uma devoção específica de 
seus pais, foi perpassado para Sebastiana. Essa conjuntura do seio 
familiar de Sebastiana, bem como de tantas outras famílias/comu-
nidades, as quais possuem esse caráter de transmissão, expressam 
o entendimento de Carlos Brandão (1986) em que “Não é porque 
uma crença é verdadeira que uma comunidade inteira acredita 
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nela; é porque a comunidade acredita nela é que ela é verdadeira” 
(BRANDÃO, 1986, p. 38).

Em um segundo aspecto da passagem, a benzedeira contou o mi-
lagre sobre seu filho que Nossa Senhora da Aparecida concedeu. Con-
forme salientado, a atenção dada as maneiras como que as narrativas 
são construídas, podem contribuir para a compreensão dos significa-
dos subjetivos da experiência dos indivíduos e, na especificidade da 
fala de Sebastiana, como, ao longo de toda a entrevista, sempre se 
voltou para causos familiares, destacando, com isso, a magnitude dos 
laços de familiaridade que sua experiência está atrelada e, logo, sua 
própria benzeção. Nesse âmbito, suas crenças estão ligadas principal-
mente a partir das experiências familiares, desde o início do apren-
dizado do benzimento, ensinado pelo seu tio, à crença nos milagres 
presenciados nos seus familiares.

A cultura está em constante relação ao meio social, sendo que a 
organização da cultura popular “[...] dota de estratégias para preser-
var valores e procedimentos tradicionais e, também, para propor e 
assimilar transformações” (PEREIRA; GOMES, p.14). Por isso, a prá-
tica do benzimento preserva aspectos como, por exemplo, as rezas, 
utilização de ervas e santos, ordem de processos, entre muitos outros, 
contudo, ela também está, mesmo que em um processo lento, em 
constante transformações ligadas ao meio que está inserido.

Essa questão de modificações e permanências também se rela-
cionam ao próprio empoderamento do benzedeiro sobre seu ofício, 
como na seguinte passagem:

“Chega gente. Nem na semana santa! (alteração na voz) Eles não me dão 

tempo, porque na Semana Santa a gente não pode benze né? Não pode. 

Quem benze de verdade, igual eu benzo, e graças a Deus eu benzo mes-

mo! Então, é desse jeito. E é assim minha filha, minha casa é cheia dire-

to. Tem dia que é seis e meia da tarde, que depois que o sol entra não 
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pode. Depois das seis hora, não é bão a gente benze não. Mas tem dia 

que eu sou obrigada a benzê”.

“É só passá que me liga “Ohh Dona Sebastiana me acode!”, ai no outro 

dia liga “Graças a Deus Dona Sebastiana, tá tudo bem”. Graças a Deus. 

Eu acho tão bom. É uma coisa que fortifica a gente né. A gente ajuda”.

Sebastiana se sente realizada e fortificada ao exercer seu dom, por 
isso, a continuidade da prática também pode ser atrelada a fatores 
pessoais. No primeiro trecho, observa-se que, ao dizer “na Semana 
Santa a gente não pode benze né” e “Tem dia que é seis e meia da 
tarde, que depois que o sol entra não pode”, adentra, novamente, ao 
cuidado no que diz respeito aos métodos da benzedura.

Ao ser questionada sobre o benzimento e os usos tecnológicos, 
pronunciou sobre a benzedura exercida à distância. Caso um indi-
víduo necessite do seu ofício estando nessa condição, Sebastiana 
Guedes, considerou que, apesar de estar acostumada de praticar sua 
benção pessoalmente, ela utiliza da possibilidade oferecida pela tec-
nologia, como o uso de telefones celulares, evidenciando o ofício e as 
modernizações da sociedade. Nesse sentido, houve uma modificação 
que contribui para o próprio exercício do seu ofício, mas que, ao mes-
mo tempo, não fez com que perdesse o sentido da prática, pois, como 
enfatizado anteriormente, a questão da fé, que é considerada de gran-
de importância, se mantém mesmo à distância entre o benzedor e o 
sujeito da procura, reproduzindo significações para ambos:

O aspecto decisivo da oralidade na cultura popular é que o narrador a 

emprega para relacionar-se com um público, a fim de estimular a troca 

de bens simbólicos. A ênfase na troca se justifica pelo interesse preservar 

algo que é compartilhado com uma comunidade afetiva formada por 

amigos, parentes, vizinhos, enfim, pela coletividade próxima do nar-

rador. O vínculo do narrador com a coletividade decorrer do fato de 

que a legitimação do primeiro depende, em grande parte, do sistema de 
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relevância do grupo que o elege como agente importante para aquela 

ordem social (PEREIRA; GOMES, 2002, p. 50-51).

Por isso, o benzimento apresenta vestígios das próprias dinâmicas 
sociais do meio em que aflora. As práticas da benção não se constituem 
de atos e “palavras desarticulados e vazios de conteúdo. Elas transpi-
ram um modo de traduzir a vida, de perceber as ameaças e os perigos e 
de fazer algo para eliminá-los, extingui-los” (OLIVEIRA, 1985, p. 44). É 
uma manifestação que apresenta visões de mundo de como um meio 
social se articula em relação às determinadas necessidades cotidianas 
em que essas articulações possuem significações. Dessa forma, inves-
tigar a benzeção evidencia os indivíduos enquanto agentes ativos que 
agem de acordo com seus interesses individuais e coletivos.

Considerações finais

No presente trabalho, o benzimento se configura em um campo 
que envolve rezas, ervas e metodologias, entre outros aspectos e sabe-
res que foram adquiridos por Sebastiana dos Reis Guedes ao longo da 
vida, formando uma esfera complexa que envolve respeito por parte 
de quem a pratica e, especialmente, a fé. A fé e a devoção, nesse âmbi-
to, demonstram a importância da historicidade da crença, exprimindo 
configurações sociais pautadas, mesmo com grandes mudanças sociais 
ao longo dos séculos, em permanências vinculadas às significações. 
Por isso, ao analisar o depoimento, há a reflexão de que a fala da entre-
vistada é formada por significações e ideologias morais sobre o mun-
do, que expressão concepções sobre determinadas realidades.

A partir da análise da fonte oral, há vestígios sobre as próprias or-
ganizações e concepções da religiosidade, da medicina popular, do 
mundo sobrenatural e da própria cultura popular contexto histórico 
do século XXI. Nesse sentido, enfatiza-se dinâmicas do campo cul-
tural no tocante da investigação das constituições da teia da arte da 
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benção, bem como de sua permanência e, que, ainda na atualidade, 
é um saber em-se-fazendo no aqui e no agora, “Falo de um trabalho 
feito no calor da hora. Não como um fenômeno captado na sua apa-
rência, mas falo de uma história, a história da expropriação de um 
dos muitos sujeitos das classes populares que operam o seu ofício por 
meio de um saber que lhes é próprio” (OLIVEIRA, 1985, p. 7-8).

O benzimento, manifestação cultural perpetuada na tradição das 
práticas culturais da cultura e da religiosidade popular, é tratada, a 
partir da análise da entrevista oral concedida por Sebastiana dos Reis 
Guedes, como além das fronteiras de um meio de cura, interpretan-
do-o como fator de construção de identidade da própria benzendei-
ra, estando presente no seu cotidiano, influenciando-a. Entretanto, 
também é um processo ao contrário, pois o ofício também é reflexo 
de sua identidade, ou seja, o ser benzedeira está associado à sua vida 
particular.

Fonte oral

Sebastiana dos Reis Guedes. Nascida em 24 de janeiro de 1946. En-
trevista com duração de 87 minutos e 59 segundos realizada no dia 23 
de maio de 2019.
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Resumo

O texto explora o contexto de criação do Serviço de Saúde Men-
tal da Infância e Adolescência de Catalão, Goiás, no ano de 2002, que 
surge logo após a implantação do CAPS “José Evangelista da Rocha”, 
como opção de privilegiar um espaço exclusivo para o atendimento 
das crianças e adolescentes. Primeiramente, funcionando em um am-
bulatório, com apenas um profissional, com apoio de oficinas ofere-
cidas na instituição Morada da Criança “Leonidas Bardhal” por meio 
da parceria com os cursos de Educação Física, Psicologia, Pedagogia e 
Ciências da Computação da Universidade Federal de Goiás, na época, 
Campus Avançado de Catalão da Universidade Federal de Goiás. Este 
Serviço permaneceu nessa estrutura até 2008, posteriormente, passou 
por diversas modificações em sua estrutura e funcionamento, cami-
nhando para um processo de consolidação, mas sofrendo, nas duas 
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últimas gestões municipais, uma degeneração da proposta que expres-
sa a incompreensão e a negligência do poder público sobre a priorida-
de absoluta da criança e do adolescente prevista na Constituição Bra-
sileira e no Estatuto da Criança e do Adolescente. O texto em questão 
tem como objetivo central analisar o processo histórico de construção 
da saúde mental da criança e do adolescente na cidade de Catalão/GO, 
baseando-se na memória e em documentos que registram os fatos e 
traçando um paralelo com a política nacional para a área.

Palavras-Chave: saúde mental, crianças e adolescentes, política 
pública.

1- Introdução

Não existem muitos estudos sobre a história dos serviços de saú-
de mental no Brasil, pela dupla conjuntura de exclusão: sofrimento 
psíquico grave e infância, e isto justifica a necessidade de deixar regis-
tradas as trajetórias dos serviços existentes no intuito de incitar novos 
estudos que permitam compreender os motivos pelos quais as redes 
de proteção ao direito da criança e do adolescente no campo da saúde 
mental tenham o formato que têm hoje no Brasil.

A ferramenta usada para o estudo desta história foi, neste trabalho, 
a memória de um dos autores enquanto ator do processo de criação 
inicial do Serviço e sobre as várias etapas pelas quais o Serviço passou 
ao longo de sua existência até o final de 2019, objeto deste relato.

O uso da memória no estudo da história tem uma trajetória os-
cilante: praticamente banido após o século XVII em favor de formas 
quantitativas de trabalho, foi trazido à cena pelo livro de Maurice 
Halbwachs, “Os quadros sociais da Memória”, na década de 1920, e 
pelas discussões redescobertas por Pierre Nora, na década de 1960, 
ganhando espaço a partir da ascensão de outras disciplinas (psicolo-
gia, antropologia, linguística e sociologia), fazendo com que todas as 
escolas da historiografia se ocupassem dela que, de pouco confiável, 
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distorcida, seletiva, tornou-se metodologia de pesquisa (FIORUCCI, 
2010; CASSAB, 2004).

Tanto Maurice Halbwachs como Pierre Nora entendem a memó-
ria como elemento construído no presente a partir de dados do pas-
sado e socialmente reconstruídos no presente, com caráter relacional 
e sempre parciais, demandando grande rigor metodológico para se 
inferir algo a partir dela (RIOS, 2013).

Ter como metodologia o uso da memória é ter clareza destas ques-
tões, pois não existe ninguém como Funes, o Memorioso de Borges, 
e nosso esquecimento sofre muitas influências tanto pessoais como 
culturais (POLLAK, 1992) e mesmo assim o seu uso como metodo-
logia de pesquisa se consolidou (POLLAK, 1989). No caso do estudo 
proposto, o nosso objetivo foi traçar um paralelo entre os percalços 
no processo de implantação de um serviço e as propostas nas políti-
cas públicas, realizando uma avaliação entre o previsto e o executado 
com exploração dos motivos.

Vários autores apresentam sugestões para se conseguir o rigor 
necessário para o uso das fontes orais, especialmente memórias em 
pesquisas históricas, como transcrever imediatamente as entrevistas 
feitas e compará-las com outros relatos e fontes (GARRIDO, 1993; 
SOUZA, 1997). Diante disso, o que buscamos fazer neste relato é ex-
plorar, após a descrição da história do Serviço, a trajetória da cons-
trução da política de saúde mental para a infância e a adolescência 
fazendo um paralelo entre elas.

2- A história da criação do Serviço

A trajetória do Serviço de Saúde Mental da Infância tem sua dis-
cussão inicial na implementação do Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS) “José evangelista da Rocha”, em 2002, sendo que uma das 
suas atribuições seria atender crianças e adolescentes portadores de 
transtornos mentais graves e persistentes, além de adultos com os 
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mesmos quadros, o que foi julgado por nós, com a concordância da 
equipe, como um equívoco, uma vez que, independente da lógica de 
organização que se adotasse (dias específicos para atendimento, ou 
equipe específica para atendimento no mesmo local), feriria o princí-
pio de não expor crianças e adolescentes a um ambiente instável, pois, 
como a instituição se tornaria referência, seria impossível impedir que 
familiares e pacientes não viessem livremente à instituição em busca 
de atendimento e cuidado.

Logo depois ocorreram situações em que pacientes em crise se 
despiram ou tiveram comportamento violento e isto fez com que a 
proposta inicial de criar um serviço em separado para este atendi-
mento, já sem muita oposição, ganhasse força e, neste clima, foi cria-
do um ambulatório de saúde mental da infância dentro de um serviço 
geral, de modo que os casos que chegavam para o atendimento não 
eram identificados como tal.

Na época, uma única instituição atendia a crianças portadoras de 
transtornos mentais severos, uma ONG: o Instituto Pestalozzi, funda-
do em 1982 (FRANÇA, 2016) para cuidar de portadores de deficiência 
auditiva. O Instituto assumiu o cuidado com portadores de deficiências 
variadas sem, porém, contar com profissionais próprios, diante disso, 
atendia seus projetos com professores cedidos pela Secretaria Estadual 
de Saúde e alguns profissionais de saúde cedidos pela Secretaria Munici-
pal de Saúde, no caso, fonoaudióloga e fisioterapeuta. No campo públi-
co, inexistia sequer serviço de atendimento psicológico para esta faixa 
etária, apesar de haver psicólogos concursados na rede pública.

Do mesmo modo que todas as outras instituições da cidade, o Ins-
tituto Pestalozzi não trabalhava dentro da lógica de rede, atuando de 
modo isolado, sem trocas, sem coordenação, com referencial predo-
minantemente pedagógico, pois não possuía em seu corpo diretor se-
não professores de formação e nunca teve servidores estáveis em seu 
corpo de colaboradores médicos, de enfermagem, psicólogos ou de 
serviço social.
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2.2- Os vários locais que abrigaram o Serviço e seus problemas

Como podemos ver no Quadro 1, o Serviço existiu fisicamente em 
vários locais diferentes e em cada um teve características e dificulda-
des diferentes que serão relatadas.

Quadro 1- Locais onde funcionou o Serviço de Saúde 
Mental da Infância e Adolescência

Ano Local que o Serviço funcionou Problema

2002 CAIC S Francisco de Assis Falta de salas para outros pro-
fissionais

2008 UBS Paulo de Tarso Salviano Nenhum

2014 Casa Alugada B Mãe de Deus Casa sem estrutura

2016 Centro de Pediatria 200 de agosto Nenhum

2016 UBS Evelina Nour Estrutura deficiente e insegura, a 
UBS alagava durante as chuvas�

2017 CAPS “José Evangelista da Rocha” Atendimento em espaço frequen-
tado por adultos portadores de 
transtornos mentais graves e persis-
tentes, falta de banheiros próprios 
para crianças

Jun  
2019

CAPS AD Atendimento em espaço frequen-
tado por adultos portadores de 
transtornos mentais graves e persis-
tentes, falta de banheiros próprios 
para crianças

Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

2.2.1- O ambulatório de crianças em situação de risco (2002-2008)

O primeiro local que recebeu o Serviço foi o CAIC “São Francis-
co de Assis” no Bairro Jardim Primavera. Nesta época, ele contava 
apenas com um (1) médico – um dos autores desse estudo -, e, inicial-
mente, os atendimentos de serviço social e psicologia, quando indi-
cados, eram feitos pelos profissionais do CAPS conforme a demanda, 
importante relatar que, junto à rede, ele só era conhecido como Am-
bulatório de Crianças em Situação de Risco.
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A lógica de encaminhamento ao CAPS logo foi substituída pela 
parceria com a Morada da Criança “Leônidas Bardhal”, localizada em 
frente ao CAIC “São Francisco de Assis”, que passou a assumir as in-
tervenções em regime de oficinas e grupos de pais. Na época, assumi-
mos a função de supervisor da instituição.

As oficinas realizadas ali tinham variados formatos (brinquedoteca 
livre, oficinas corporais, de contação de histórias, de desenho) e havia 
uma parceria com vários cursos da então UFG- Campus Avançado de 
Catalão, inclusive com o recém-criado curso de Psicologia, e docentes 
do curso passaram a atender os casos mais graves na própria Morada 
da Criança.

Estes apoios supriam parcialmente a necessidade dos atendimen-
tos, mas era notória a falta de profissionais da área psi do Serviço e a 
falta de recursos para busca ativa, no caso, o assistente social, pois que 
a Morada da Criança tinha motorista e carro específico.

Nossas percepções eram de que o atendimento ocorria com a di-
versidade de profissionais que a saúde mental precisava, mas não ha-
via um corpo de profissionais próprio do Serviço, além de um médi-
co, pois todos os outros profissionais eram ligados à Ação Social.

Em retrospecto, é possível ver que o Serviço atendeu aos propósi-
tos e ganhou visibilidade tanto junto ao supervisor da rede de garan-
tia de direitos das crianças e adolescentes de Catalão, no caso, o pro-
motor da Vara da Infância e Adolescência, como do gestor de saúde, 
o secretário de Saúde do município que, após concurso público em 
2008, autorizou a lotação de profissionais específicos para atender no 
mesmo e o lotou em uma unidade básica de saúde.

2.2.2- O Serviço de Saúde Mental da Infância e Adolescência 
(2008-2014)

O início desta nova fase se deu após concurso público, quando se 
integraram de modo definitivo dois psicólogos e uma assistente social 
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à equipe, permitindo sua estruturação em moldes mais definidos. 
Nesta época, o gestor autorizou a instalação do grupo na UBS “Paulo 
de Tarço Salviano”, no bairro Pio Gomes, onde todos os profissionais 
ganharam espaços de atendimento e a equipe obteve ainda secretária 
exclusiva para o Serviço.

Foi um período de trabalho muito fértil e a base das rotinas de 
atendimento do Serviço foram construídas neste momento, como: o 
acolhimento por todos os profissionais, os grupos de psicoeducação 
como ferramenta de intervenção, as buscas ativas e as interações es-
truturadas com os outros elementos da rede de defesa dos direitos da 
criança e do adolescente de Catalão.

Entre 2012 e 2013, a equipe enfrentou o desconhecimento dos sig-
nificados do trabalho em rede e dos processos da saúde mental da 
infância e adolescência por parte da nova coordenação do Serviço 
de saúde mental dos adultos, além disso, alguns profissionais foram 
substituídos.

2.2.3 - O Serviço de Saúde Mental da Infância e Adolescência 
(2014-2016)

Neste período, os gestores que assumiram a gestão municipal de 
saúde e a gestão em saúde mental demonstraram completa ignorância 
quanto às questões de saúde mental infanto-juvenil e a equipe foi lotada 
em uma casa alugada, ressaltamos que foram procuradas várias casas 
e escolhida a menos problemática em termos de localização e espaço.

O prejuízo para a saúde mental infantil foi grande, pois construir 
um espaço de referência no imaginário de uma comunidade não é 
tarefa fácil. Na época, não foi dada nenhuma opção à equipe senão 
acatar a determinação de mudança, pois apontaram que seria neces-
sário fazer reformas na unidade para implementação de duas equipes 
de saúde da família na mesma e não seria mais possível conviverem 
naquele espaço atenção básica e serviço de saúde mental infantil.
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Foi neste momento que ficou evidente que a saúde mental nun-
ca havia sido prioridade no sentido de ter garantia de espaços ade-
quados: o CAPS funcionava numa estrutura que fora uma clínica de 
internação de alcoolistas, e sofrera poucas adequações e nenhuma 
construção, apesar de ter uma ampla área disponível para tal, inclu-
sive houve proposta no fim do período anterior para construir, anexa 
ao CAPS, uma área para a saúde mental da infância, sugestão ouvida 
e nunca atendida.

Feita a mudança, este período foi muito conturbado: foram três 
os secretários de saúde, e as falhas logísticas e de gestão foram muito 
impactantes no Serviço: houve períodos em que foi necessário recor-
rer à denúncia ao Ministério Público para conseguir que os gestores 
comprassem lâmpadas (pois estavam praticamente todas queimadas) 
e que enviassem as cadeiras que estavam paradas no CAPS para que 
os pais que frequentavam os grupos de pais pudessem se sentar du-
rante as reuniões. No final deste período, a luz foi cortada e o Serviço 
só funcionava por conta de ligação clandestina de energia elétrica.

Apesar disso, o Serviço resistiu, fazendo o que era possível dentro 
das limitações impostas à equipe pela gestão. No início deste período, 
o médico se afastou em licença prêmio por problemas de saúde na 
família e, no final, em licença por interesse particular.

2.2.4 - Nas dependências do que fora o Centro de Pediatria (2016)

Não foi possível encontrar nenhuma UBS que atendesse às neces-
sidades do Serviço, e, temporariamente, este funcionou onde funcio-
nara o Centro de Pediatria, uma área bem localizada que atendia ple-
namente às necessidades da Instituição em todos os campos. Todos os 
profissionais voltaram a ter espaços adequados e foram reordenados 
os serviços interrompidos na gestão anterior.

As demandas de reordenamento das atividades fizeram com que 
o Serviço fosse realocado novamente. O gestor até tentou encontrar 
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alternativas, mas todas as opções oferecidas ou eram excêntricas de-
mais (UBS Pontal Norte) ou já eram espaços cedidos a outros órgãos 
(antiga UBS Castelo Branco).

2.2.5 - Fase da UBS Evelina Nour (2016-2017)

As instalações da UBS, quando não chovia eram adequadas, e se 
não fosse a grande distância desta em relação a outros bairros (que 
fez vários pacientes se afastarem do Serviço), seria um bom local para 
o Serviço existir.

As atividades funcionaram, mas os grupos de psicoeducação só 
com restrições, pela limitação geográfica.

Esta unidade de saúde era muito precária em termos de segurança 
e não tinha nem alarme nem guardas, mas quando inundou após chu-
vas, o Serviço foi transferido novamente.

2.2.6 - Fase em que funcionou no CAPS (2017- 2019)

A gestão de saúde mental neste período ignorava toda construção 
histórica e a trajetória do Serviço, numa lógica incompreensível, as-
sim, tentamos levá-lo de novo para dentro do CAPS.

Por desinformação, acreditavam que o médico poderia ser vincu-
lado ao atendimento de crianças e adultos e quando foram informa-
dos que atenderia crianças em virtude de estar vinculado ao Serviço 
público municipal apenas na condição de pediatra, desistiram deste 
intento, mas tentaram, felizmente sem sucesso, que qualquer profis-
sional atendesse crianças em acolhimento, gerando muita intranqui-
lidade, pois a equipe de profissionais do CAPS tinha um histórico de 
atendimento a adultos e ignorava as peculiaridades construídas nos 
15 anos de existência do Serviço.

As principais divergências percebidas diziam respeito à concepção 
do que significa situação de gravidade para crianças, vista de modo 
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ampliado pela equipe da infância, mas não pelos profissionais que 
atendiam adultos, o que resultou em desavenças resolvidas com a se-
paração das equipes e a criação de espaços de atendimento.

Durante o período de funcionamento conjunto, além dos proble-
mas que motivaram a criação em separado em 2002, ocorreu ainda 
uma situação incomum: houve mudança da política de saúde mental 
e a coordenação resolveu desmembrar a equipe de saúde mental in-
fantil, retirando a assistente social do Serviço para incorporá-la a uma 
equipe de CAPS-AD.

Havia previsão de CAPS-AD para Catalão, contudo ele nunca che-
gou a ser credenciado de fato, mas a coordenação apostou em inves-
tir nesta nova instância e desinvestir no CAPS e no Serviço de Saúde 
Mental da Infância e Adolescência de Catalão.

Destacamos que este CAPS-AD foi inaugurado, mas não chegou a 
ser cadastrado.

Após incidentes com pacientes adultos em crise diante de crian-
ças que aguardavam atendimento, houve denúncias na Promotoria 
e no legislativo e a equipe gestora resolveu transferir o Serviço mais 
uma vez.

2.2.7 - Fase de funcionamento nas dependências do CAPS -AD 
(desde junho de 2018)

Houve uma reclamação formal de mães que frequentavam o 
Serviço a vereadores e ao promotor da Vara da Saúde de que não 
era adequado à equipe de saúde mental infantojuvenil permanecer 
no CAPS, e a equipe foi deslocada para as dependências do CAP-
S-AD, agora chamado genericamente de ambulatório de saúde 
mental.

A casa contava com estrutura razoável, mas não era exclusiva, e 
a equipe não podia atuar todos os dias em atendimentos ligados à 
saúde mental, pois em alguns dias funcionavam oficinas voltadas para 
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usuários de álcool e outras drogas e, todos os dias havia pacientes 
adultos que almoçavam ali.

A divisão de espaço com outros profissionais impediu que os pro-
fissionais usassem todo tempo que tinham para o Serviço em virtude 
da falta de espaço físico de atendimento.

Os grupos de psicoeducação foram retomados, mas a busca ativa não 
foi restabelecida, pois, se antes era acionado o serviço social e a busca ativa 
do CAPS, com a ida para o novo Serviço a equipe não tinha nenhum pro-
fissional da área ou serviço a quem recorrer e todas as ações que demanda-
vam busca ativa e intervenção do serviço social ficaram por serem feitas.

A postura da coordenação se agravou com várias queixas da popu-
lação e da equipe e culminou com sua destituição, mas a substituta no 
cargo, até março de 2020, só conseguiu articular propostas de mudan-
ça, mas não implementá-las.

3 - Histórico das políticas com a saúde mental infantojuvenil no 
Brasil

A história da política de saúde mental no Brasil antes de 1960 se ca-
racterizou pelo asilamento, motivado pelas crenças sobre o tratamen-
to que dominavam aquela época no mundo, mas, a partir da década 
de 1960, o “Campanhismo” foi o modelo de saúde adotado pelo país, 
normatizado pela Lei n. 5.026 de 1966, e na área da saúde mental pelo 
Decreto n. 60.252 de 1967, lei que ficou ativa por 25 anos, cujo texto 
do Artigo 1 definia seu objetivo geral:

destinada a intensificar e coordenar, em todo o território nacional, as 

atividades públicas e particulares de prevenção e combate, inclusive de 

tratamento e recuperação, relativamente às doenças mentais em geral, 

em todos os seus aspectos, graus e variedades, com a finalidade de re-

duzir-lhes a incidência, bem como a dos estados mórbidos correlatos. 

(BRASIL, 1957)
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E no Artigo 2 definia as medidas que ele tomaria para atingir sua 
finalidade, que poderiam ser a “ampliação das condições de socorro, 
assistência, tratamento e reabilitação”, prevendo tanto tratamento 
hospitalar como ambulatorial, campanhas preventivas e de higiene 
mental e medidas educacionais para prevenção de toxicomanias e 
recuperação de dependentes químicos, num leque de ações relativa-
mente amplo para as concepções vigentes na época. Nem uma pala-
vra aponta qualquer foco na infância e na adolescência: a política era 
de saúde mental e a infância não recebia nenhum olhar específico.

Ribeiro (2017) destaca que o Decreto até avançou ao propor ações 
de base comunitária (campanhas preventivas e de psicoeducação), 
mas foi no período de vigência dele que se expandiu a rede dos gran-
des hospitais psiquiátricos particulares.

Em 1972, a OPAS apresentou propostas para a saúde mental para 
as américas, apontando a necessidade de mudar o direcionamento 
dos cuidados do hospital para serviços de base comunitária e foram 
iniciados esforços neste sentido, sabotados pela iniciativa privada que 
se beneficiava do sistema que privilegiava o modelo hospitalocêntrico 
(YASUI, 2006, p 29).

A aprovação da Constituição de 1988 e a efetivação do SUS em 
1990 firmaram as bases legais para a construção de um novo modelo 
em saúde mental, que só foi surgir no campo das leis em 2001, com a 
Lei n. 10.2016, cujo foco era a mudança da ordenação do modelo de 
assistência, prevendo a extinção de leitos hospitalares e a criação dos 
serviços substitutivos, e novamente observamos que não houve ne-
nhuma referência à população infantojuvenil (BRASIL, 2001).

A partir de 2002, mesmo sem ter uma política específica para a 
saúde mental infantojuvenil, foram criados dispositivos de base ter-
ritorial para o atendimento de crianças e adolescentes: os CAPS i, 
inicialmente previstos para atender cidades de 200 mil habitantes 
(COUTO, 2008), o que relegaria os moradores da imensa maioria dos 
municípios à desassistência, ou, usando os argumentos da própria 



51

autora, deixaria a porta aberta para que organizações não governa-
mentais assumissem o cuidado das necessidades desta população.

A primeira referência oficial a uma política específica para a saúde 
mental de crianças e adolescentes é de 2005 e aponta os princípios 
que deveriam nortear a construção desta política, mas não avança. 
(BRASIL, 2005)

Mesmo com a expansão da rede governamental de atendimento 
ao público infantojuvenil portador de transtornos mentais, é nítido 
que ela é insuficiente e que as discussões oficiais sobre o assunto não 
avançam, tanto por falta de espaços políticos para o debate, pois a 
última reunião ocorreu em 2012 (BRAGA, 2019), como pelas imen-
sas dificuldades em implementar as recomendações propostas (COU-
TO, 2015).

Apesar das dificuldades a nível nacional e da ausência de definições 
políticas, a cidade de Catalão-GO contou com um serviço para aten-
dimento de crianças e adolescentes portadores de transtornos psíqui-
cos que sofreu vários revezes, mas manteve-se funcionando e dando 
apoio a esta população.
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Resumo

Este presente artigo tem como objetivo discutir a luta pela terra 
no Brasil através de uma perspectiva geográfica, destacando os emba-
tes no território através dos camponeses neste último século de histó-
ria do Brasil. Debater os conflitos do território brasileiro é associar a 
luta pela terra vinda de diversos movimentos, desde as lutas messiâ-
nicas ao cangaço as ligas camponesas ao MST. A luta nunca cessou, 
em nenhum momento. Para tanto, pretende-se dividir este artigo de 
forma metodológica em duas seções diferentes, com objetivo de apre-
sentar; na primeira trata-se de decorrer sobre algumas abordagens 
dos movimentos sociais brasileiro, salientando questões como for-
mação, método de articulação, conflito pela terra, resistência, entre 
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outros fatores; a segunda seção pretende analisar o processo de for-
mação dos movimentos sociais a partir do século XX e suas batalhas 
em território nacional a partir de uma perspectiva geográfica. Para 
compor este artigo será utilizado levantamento teórico a respeito dos 
movimentos sociais no Brasil em diversos contextos, os conflitos no 
território e o resultado destes, com objetivo de mostrar a importancia 
dos movimentos e os resultados das lutas no território. Compreende-
-se, por fim, que discutir o tema movimentos sociais e luta pela terra 
no Brasil é essencial para resgatar a importancia deles perante o con-
texto político atual.

Palavras-Chave: Movimentos Sociais, Território, Conflitos.

Introdução

A leitura geográfica do processo da luta pela terra contemporâneo 
no Brasil, é a de estarmos cientes de uma realidade que, por árdua, 
habituamos a não definir com palavras e sim com numeros. Dados 
estatísticos mostram as absurdas disparidades que umas das distribui-
ções de renda per capita mais desiguais do mundo fazem do Brasil, 
antes de tudo, um país de miseráveis (GARCIA, Maria Franco, JU-
NIOR, A, Thomaz, 2002, p.259)

Nos últimos anos o espaço rural sofreu diversas alterações, expressas 
não só no aumento da velocidade da expropriação de trabalhadores do 
campo, estimulada pelo ritmo de modernização das atividades agrícolas 
e agroindustriais, mas também pelo aparecimento de novas formas de 
organização, identidades políticas, demandas e repertórios de ação por 
parte o contingente atingindo esse processo. (MEDEIROS,2004, p. 211)

Esse artigo apresenta a história da luta pela terra e os conflitos 
marcados no território brasileiro contra a expropriação de campone-
ses e a propriedade da terra. Desde as lutas messiânicas ao cangaço. 
Desde as Ligas Camponesas ao MST, a luta nunca cessou, em nenhum 
momento. O artigo apresenta também a formação dos movimentos 
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sociais do século XX como a liga dos camponeses, a união dos tra-
balhadores agrícolas, movimento dos trabalhadores Sem-Terra, mo-
vimento Sem-Terra. O Território brasileiro sempre foi marcado por 
conflitos e desigualdade, resultado da luta de classes.

A luta pela terra no Brasil: o princípio

A luta pela terra no Brasil iniciou-se a 500 anos, no momento da 
chegada dos portugueses. Fernandes (1999) diz que “começaram as 
lutas contra o cativeiro, contra exploração e congruentemente con-
tra o cativeiro da terra, contra a expulsão, que marcaram as lutas dos 
trabalhadores”. Foram vários os confrontos de povos indígenas, dos 
escravos e dos trabalhadores livres, até o século XX a luta dos imi-
grantes, marcada pela luta dos camponeses.

Nos primeiros séculos de exploração e extorsão do território bra-
sileiro, marcada pelos séculos XVI e XVII ocorreram diversas batalhas 
indígenas contra a exploração e prisão de seus povos. Segundo Fer-
nandes (1999) “de norte a sul, Potiguares, Tamoios e Guaranis luta-
ram contra a invasão de seus territórios e contra a escravidão”. Nesse 
tempo ocorreu a substituição da escravidão indígena pela escravidão 
dos povos trazidos da África. Ainda sobre isso (FERNANDES, 1999, 
p.2) afirma que “no final do século XVI havia mais de 15 mil africanos 
escravizados trabalhando nos engenhos.

Segundo (FERNANDES, 1999, p. 3)

O maior quilombo da história da resistência ao cativeiro foi palmares. 

No final do século XVII, em torno de 20 mil pessoas viviam neste terri-

tório de resistência. Foram muitos os quilombos que se formaram por 

todo o Brasil. Quilombos foram atacados, destruídos e novos quilombos 

foram erguidos em três séculos de luta contra as mais cruéis formas de 

exploração: o cativeiro. Nessas lutas foi enfrentando e destruindo o in-

sustentável sistema escravocrata.
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Durante os primeiros séculos de colonização também ocorreram 
várias lutas entre colonizadores e povos indígenas, contra a submissão 
e a propriedade da terra. No século XVIII ocorreram lutas marcantes 
entre colonizadores portugueses e espanhóis contra povos indígenas 
representado pelos guaranis, charruas, os minuanos e os tapes, essa 
lutada foi resultado de um protesto contra o assinado de Madri4 que 
colocava fins a disputa de mercado.

Segundo Stelide (2006), os dois impérios exigiam que os índios 
daquele território (que era de aproximadamente 400.000 km²) que 
abondassem suas terras e fossem para o outro lado do rio Uruguai. 
De Acordo com Moura (2004) os índios possuíam vilas, uma organi-
zação social estabelecida no princípio da igualdade, um rebanho es-
timado de 4 milhões de cabeça de gado, fartura de alimentos e até 
mesmo escolas.

Como processo de resistência os índios tentaram resistir defenden-
do seu território, mas também a sua cultura. Segundo Moura (2004) 
os índios foram massacrados em sua grande maioria e a batalha final 
ocorreu em Caiaboté, onde cerca de 1500 índios armados com arco 
e flecha enfrentaram os mais modernos exércitos da época. De uma 
maneira geral, foi assim que o território guarani passou a ser de Por-
tugal e, posteriormente, formou o estado do Rio Grande do Sul.

A propriedade da terra e os conflitos pela luta do território

Na metade do século XIX, no Brasil é criada a propriedade da ter-
ra, resultando no avanço do sistema capitalista de produção. Silva 
(2004) diz que “no período de 1850 quando a lei das terras põe fim ao 

4. O Tratado de Madri, assinado em 1750, impôs uma nova agenda à administração colonial portu-
guesa em relação às suas colônias na América, particularmente àquelas conquistadas no século an-
terior. Debatendo-se com a escassez de recursos, própria do período, a Metrópole teve de encontrar 
alternativas para povoar e tornar economicamente interessantes as vastas áreas que compreendiam 
todo o território ao Norte e a Oeste da América Portuguesa. (Coelho, 2016).
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regime das posses livres e estipula que as terras só seriam apropriadas 
por meio de compra”. Sem remontar o período da sesmaria5, pode-se 
afirmar que a partir da lei de Terras, o governo continua possuindo o 
direito publico sobre terras devolutas e por conseguinte, cabe-lhe o 
monopólio sobre elas alienando-as por meio da venda como e quan-
do lhe for aceito.

Ainda sobre isso (SILVA, 2004, p.17) fala que;

Isso significa que a propriedade da terra que antes era atrelada as rela-

ções dos favorecidos pela coroa, agora vai depender do poder de compra 

dos futuros proprietários. É por meio desse monopólio que a expropria-

ção de posseiros, aqueles que não possuíam o título jurídico das terras, e 

a não regulamentação das posses serão atos do direito público.

Após a metade do século XIV os escravos se tornaram trabalhado-
res livres. Quando eram escravos, eram vendidos como mercadoria e 
como produtores de mercadorias (FERNANDES, 1999). Após serem 
livres vendiam sua força de trabalho ao ex escravocrata, então fazen-
deiro-capitalista.

O sistema mudou, mas o processo continuou o mesmo, pois per-
maneceu a separação entre trabalhadores e os meios de produção. 
Segundo Fernandes (1999) “com a constituição da propriedade da 
terra, mais de trinta anos antes do fim do sistema escravocrata, a ter-
ra tornara-se cativa. De modo que os escravos se tornaram livres e 
sem-terra.

Os proprietários de terra que antes eram senhores de escravos pas-
saram a grilar a terra6. Continuaram a explorar os trabalhadores, de 
forma diferente, mas com o mesmo propósito. O desmatamento por 

5. Sesmaria foi um instituto jurídico português que normatizava a distribuição de terras des-
tinadas à produção agrícola.
6. No Brasil, grilagem de terras é a falsificação de documentos para, ilegalmente, tomar 
posse de terras devolutas ou de terceiros.
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parte dos proprietários de terra foi um ato significativo na história, 
transformando florestas em fazendas de café e de gado. Foi dessa for-
ma que surgiu o posseiro, aquele que possuindo a terra, mas o domí-
nio. Fernandes (1999) diz “a posse era fruto do trabalho e o domínio 
era o resultado do poder”.

As formações das fazendas se desenvolveram através do processo 
de grilagem das terras. As terras que eram devolutas foram apropria-
das pela falsificação de documentos, corrupção dos responsáveis pela 
regularização fundiária e o massacre e assassinato dos trabalhadores. 
Foi dessa maneira que os grileiros conhecidos como “traficantes de 
terra” conseguiram montar os grandes latifúndios. De acordo com 
Silva (2004) as fazendas eram formadas por camponeses, que derru-
bava as florestas e plantavam nessas terras, depois eram expropriados. 
Fernandes (1999) Aos que resistiram na terra, o poder do coronel era 
explicitado pela perseguição e morte. Dessa forma, os camponeses 
sem-terra formaram as fazendas que eram apropriadas.

A história do território brasileiro difundida pela resistência indíge-
na e dos camponeses geraram enfrentamentos, massacre, genocídio 
e morte. A criação dos latifúndios foi em cima do sangue dos campo-
neses e foi o processo que marcou a realidade da questão agraria no 
território brasileiro.

A libertação dos escravos ocorreu 40 anos após a lei de terra de 
1850. De acordo com Fernandes (1999) os escravos libertos que deixa-
ram as fazendas migraram pelas estradas por onde encontram terras 
cercadas. Quando acamparam nas fazendas, os coronéis convocaram 
a polícia para expulsá-los. Igualmente, os camponeses europeus con-
tinuaram nesse país, suas caminhadas em busca da terra. Migraram 
por e para diferentes regiões, lutando contra o latifúndio. Várias pes-
soas e familiares continuaram migrando. Esses povos trabalhadores 
ficaram conhecidos no século XX como Sem-Terra.

A esperança da migração era chegar em terras sem proprietários, 
terras libertas, isso representa as marcas da história do campesinato 
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brasileiro. Nas batalhas pela terra surgiram vários meios de resistên-
cia. Lutar contra as cercas era lutar contra o coronelismo, porque os 
latifúndios foram senhores absolutos e dominavam a terra e a vida 
dos camponeses (FERNANDES, 1999). São várias as lutas marcadas 
pela resistência dos camponeses na história brasileira, entre elas estão 
a guerra de canudos e a guerra do contestado.

O massacre de canudos começou no dia 7 de novembro de 1896 
e ocorreu no sertão baiano. Canudos foi o maior exemplo de organi-
zação e resistência camponesa no Brasil. O episodio foi resultado de 
uma serie de fatores como a grave crise econômica e social que en-
contrava a região à época, historicamente caracterizada pela presença 
de latifúndios improdutivo.

De acordo com Fernandes (1999) os camponeses Sem-Terra acam-
param na fazenda Canudos em 1893 e passaram a chamar o lugar 
de Belo Monte. A organização econômica se realizava por meio do 
trabalhador cooperado, o que foi essencial para a reprodução da co-
munidade de todos que tinham direito a terra e desenvolviam a pro-
dução familiar, garantindo um fundo comum para uma parcela da 
população, especialmente os velhos e desvalidos, que não tinha como 
substituir dignamente.

A guerra representava o desdobramento dos camponeses em ca-
nudos, significava mais força política entre militares e civis, ligado ao 
interesse econômico da monocultura cafeeira. A guerra terminou 
após 11 meses de intenso combate no sertão baiano, levando a morte 
de cerca de 20 mil conselheiristas e 5 mil soldados, além da destruição 
completa do arraial.

A guerra contra Canudos teve como salto final a destruição total 
do arraial, o incêndio de todas as casas, o extermínio de prisioneiros 
civis e abuso sexual, a prostituição e a degola de mulheres e crianças, 
deixando até os dias de hoje uma ferida aberta no sertão brasileiro. 
O exército havia cumprido, portando com o objetivo proposto pelo 
então presidente, Prudente de Morais, que chegou a fazer a seguinte 
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declaração “Em canudos não ficará pedras sobre pedras, para que não 
possa se reproduzir aquela cidadela maldita”.

A história agraria brasileira sempre foi marcada por conflitos. No 
início do século XX entre 1912 e 1916 ocorreu a Guerra do Contes-
tado que teve como campo de luta as fronteiras do Paraná e Santa 
Catarina, resultado de conflitos pela disputa de territórios. O motivo 
dessa batalha se deveu ao fato da construção da estrada de ferro que 
ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul. Essa construção deixou várias 
pessoas em más condições de vida em detrimento dos interesses dos 
coronéis e de uma empresa norte americana.

O Governo brasileiro cedeu grandes extensões de terra, cerca de 
15 mil metros, nos limites do estado do Paraná e Santa Catarina, e 
com isso desapropriou diversos familiares de camponeses de suas pró-
prias terras, pois descobriu que poderia lucrar com a erva-mate, bem 
como a madeira que tinha naquele território.

Várias pessoas foram expulsas de suas terras e passaram a andar 
pelas zonas rurais, formando pequenas comunidades chefiadas por 
líderes religiosos. As elites locais, temendo os ataques dos campone-
ses convocaram a intervenção dos governos estaduais gerando vários 
conflitos. A guerra terminou com a morte de cerca de 20 mil pessoas 
entre elas camponeses que lutavam pelas suas próprias terras na fron-
teira dos estados Paraná e Santa Catariana.

A revolta contra a prisão e a submissão gerou novas formas de re-
sistência. Segundo (FERNANDES, 1990, p.4)

Nas primeiras décadas do século XX, nas terras do Nordeste, onde a ex-

pulsão e a perseguição até a morte eram coisas comuns aos camponeses, 

surgiu uma nova forma de banditismo social que ficou conhecido com 

cangaço. Torna-se cangaceiro era decorrência da ação em defesa da pró-

pria dignidade e da vida de sua família. Nas terras onde a lei não alcança 

o coronel porque ele ou está acima da lei, restou bem pouco a resistência 

a não ser a rebelião.
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O cangaço foi uma forma de organização de camponeses rebeldes 
que atacavam fazendas e vilas. Os grupos eram formados, principal-
mente, por camponeses na luta pela terra., expulsos de suas proprie-
dades pelos coronéis. Os cangaceiros replicavam, vingando-se em 
uma ou mais pessoas da família do fazendeiro. Os diferentes grupos 
cangaceiros desenvolviam suas ações por meio de saques nas fazen-
das e nas casas comerciais. Essa forma de banditismo colocava em 
questão o próprio poder do coronelismo.

A forma de organização desde os movimentos messiânicos até 
os grupos de cangaceiros demarcava os espaços políticos da revolta 
camponesa. Eram consequências do cerco à terra e à vida. Embora 
fossem lutas localizadas, aconteciam em quase todo o território bra-
sileiro e representaram um importante força política que desafiava e 
contestava incessantemente a ordem instituída. São partes da marcha 
camponesa que percorre o espaço da história do Brasil.

A criação dos movimentos sociais no século XX e os conflitos 
pelo território

Na metade do século XX discutia-se a reforma agraria no Brasil, 
esse discursão se tornou a principal bandeira dos trabalhadores do 
campo. De acordo com Medeiros (2004) os principais protagonistas 
da luta eram segmentos que já estavam há muito tempo na terra. Ain-
da sobre isso (MEDEIROS, 2004, p.212)

Por vezes a gerações, e que passaram a ser pressionados para dela sair 

pelos que apareciam com títulos de propriedade (muitas vezes falsos) 

e que tinha interesse em investir em atividades produtivas, ou, o que 

era bastante comum, apenas usar imóvel como reserva de valor. Duas 

situações eram bastantes recorrentes, a dos posseiros (lavradores que 

não tinha quaisquer documentos formal que comprovam a proprieda-

de da terra onde viviam) e a dos que tinha acesso a um lote por meio 
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de algum tipo de contrato de arrendamento, parcerias como morado-

res ou colonos.

A luta pela reforma agraria crescia em uma grande velocidade e 
vendo isso o Partido Comunista Brasileiro (PCB) e a igreja católica 
entre outras instituições, disputam esse espaço político, interessado 
nesse processo. A ligas camponesas surgiram por volta de 1945 e ti-
nha como principal apoio a igreja católica e o PCB, do qual eram de-
pendentes. Os movimentos sociais não têm caráter somente social, 
mas também político.

De acordo com (GOHN, 2000, p. 13)

Movimentos sociais são ações coletivas de caráter sócio-político cons-

truída por atores sociais pertencente a diferentes classes e camada so-

ciais. Eles politizam suas demandas e criam um campo político de força 

social na sociedade civil. Suas ações estruturam-se a partir de repertórios 

criados sobre temas e problemas em situações de conflitos e disputas. As 

ações desenvolvem um processo social e político cultural que cria uma 

identidade coletiva ao movimento, a partir de interesse em comum. Essa 

identidade decorre da força do princípio da solidariedade e é construída 

a partir da base referencial de valores culturais e políticos compartilhado 

pelo grupo.

No ano de 1954 surgiram outras organizações camponesas no es-
tado do Nordeste, o PCB acabou criando a união dos trabalhadores 
agrícolas ULTB, organizando-se em quase território nacional. O PCB 
pretendia realizar uma aliança camponesa operaria. Segundo Fernan-
des (1999) a ULTB era controlada pelo partido comunista. A igreja ca-
tólica estava dividida em dois setores o conservador e o progressista. 
O primeiro, no Rio Grande do Norte, criou o Serviço de Assistência 
Rural. Em Pernambuco criou o Serviço de Orientação Rural e no Rio 
Grande do Sul a Frente Agrária Gaúcha
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Foi no Rio Grande do Sul, no final da década de 50 que também 
surgiu o movimento Master (Movimento dos agricultores Sem-Terra. 
Esse movimento organizou acampamentos e territorilizou-se em diver-
sas terras espalhada por todo estado. Receberam o apoio do Partido 
Trabalhista Brasileiro do então governador Leonel Brizola e ficaram 
circunscritos ao Rio Grande. Com o golpe militar de 1964, todos esses 
movimentos camponeses foram aniquilados (FERNANDES, 1999).

O Master organizou o I Encontro Camponês Estadual nos dias 31 de 
março e 1º de abril, onde foram convidadas 150 associações e uniões de 
agricultores sem-terra. Em agosto do mesmo ano instalou uma assem-
bleia permanente e em dezembro organizou também o I Congresso do 
Master, onde firmou e aprovou coletivamente sua nova Carta Reivin-
dicatória. Entre outras demandas, a carta propunha estabelecer um li-
mite máximo para a área da propriedade territorial; regulamentação da 
venda, doação ou concessão de terras desapropriadas; também cobrava 
a entrega imediata das terras já desapropriadas pelo governo estadual e 
a regularização da situação das famílias camponesas.

Já em 63, com a troca de governo Brizola para Ildo Meneghetti, o 
apoio se torna repressão. 10 dias após a posse de Meneghetti é emitido 
uma ordem para cercar o acampamento conhecido como Passo Feio, 
na fronteira dos municípios de Iraí e Nonoai, e até mesmo órgãos li-
gados ao governo federal eram impedidos de entrar e conversar com 
as famílias no acampamento. O Master questionou o governador e o 
secretário de segurança que afirmaram nada saber sobre. Toda nova 
ocupação era recebida dessa forma e até o exército foi envolvido, rea-
lizando barreiras, impedindo a movimentação de pessoas pelo estado 
e prendendo lideranças de movimentos sociais apoiadores da reforma 
agrária. Com o golpe militar de 1964, todos esses movimentos cam-
poneses foram aniquilados (FERNANDES, 1999).

Em ocupações em terras governamentais próximas a terras de 
povos indígenas os policiais disseminavam informações contraditó-
rias, incentivando esses povos a se rebelarem e atacarem as famílias 
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sem-terra. Apresentavam as famílias como grileiros, interessados em 
expulsá-los e tomar as terras para si, mesmo as pautas da ocupação 
sendo o governo entregar e regularizar terras já desapropriadas.

O golpe militar de 1964 significou um grande retrocesso para o país. 
Suas políticas acabaram com a discussão sobre a reforma agraria, au-
mentaram a concentração de renda, aumentaram a concentração fun-
diária e a concentração de riqueza. Esse processo de avanço do capita-
lismo fez com que chegasse à modernização da agricultura no campo7, 
aumentando ainda mais a desapropriação, desigualdade e desemprego.

No começo dos anos 60 surgiram as primeiras comunidades Ecle-
siais de Base - CEBs. Essa comunidade foi muito importante tanto 
no campo quanto na cidade, pois foi o lugar que os trabalhadores 
encontraram para se organizar e lutar contra as injustiças e por seus 
direitos. Segundo Martins (1981) em 1975, a igreja Católica criou a 
comissão Pastoral da Terra (CPT). Trabalhando juntamente com as 
paroquias nas periferias das cidades e nas comunidades rurais, a CPT 
foi a articuladora dos novos movimentos camponeses que insurgiram 
durante o regime militar.

No começo dos anos 80 nasceu um dois maiores movimentos de 
camponeses, o Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), foi o 
movimento social popular que mais cresceu no Brasil na década de 1990 
e se constituiu no principal foco de resistência política ao projeto neoli-
beral que vinha sendo implementado no país desde a eleição de Fernan-
do Collor para presidente da República, em 1990 (COLETTI, 2003).

De acordo com (FERNANDES, 1999, p.7)

Ao reprimir a luta pela terra e não realizar a reforma agrária, os gover-

nos militares tentaram restringir o avanço do movimento camponês. 

7. O processo de modernização da agricultura tem origem na década de 1950 com importa-
ções de meios de produção mais avançados, mas foi na década de 1960 com a implantação no 
país de um setor industrial voltado para produção de equipamentos e insumos agrícolas que 
se concretizou o período de modernização.
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Com a implantação do atual modelo de desenvolvimento econômico da 

agropecuária, apostou-se no fim do campesinato. No entanto, por causa 

da repressão política e da expropriação resultantes do modelo econômi-

co, nasceu o mais amplo movimento camponês da história do Brasil: o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra – MST.

No início dos anos 90, tanto no governo Fernando Collor (1990 
– 1992) quanto no governo FHC (1995 a 2003) o movimento MST 
cresceu e se consolidou como umas das principais forças políticas do 
país. O movimento cresceu também pelo resultado das políticas neo-
liberais do governo FHC. Essas políticas fizeram com que a moderni-
zação do campo crescesse e com ela o aumento da desapropriação e 
desemprego no campo.

Considerações Finais

O presente artigo resgata uma abordagem histórica sobre a luta 
pela terra no Brasil e como essa luta claramente foi dividida por clas-
ses sociais entre colonizadores x índios, senhores de engenhos x escra-
vos, proprietários de terra x camponeses, elite x movimentos sociais, 
conectando sempre na disputa pelo território, lugar manchado pelo 
sangue dos camponeses e trabalhadores.

Durante os primeiros séculos com a chegada dos colonizadores e o 
processo de exploração causaram desconfortos aos povos nativos. Foi 
nesse momento que se iniciou as lutas contra a propriedade, a prisão, 
o trabalho forçado e isso resultou na morte de milhares de indígenas e 
os povos escravizados. O processo de resistência sempre foi doloroso, 
pois na história do Brasil as elites massacraram os pobres, mas foi essa 
resistência que fez que a luta pela terra, contra o cativeiro e contra ex-
propriação desse uma esperança as pessoas menos desfavorecidas.

O Brasil viveu os três primeiros séculos na exploração dos povos 
indígenas, escravos e camponeses. Foi a partir da lei de terras de 1850 



68

e inserção do capitalismo que os camponeses se organizam em mo-
vimentos contra a propriedade da terra. No fim do século XIX com 
a libertação dos povos escravizados surgiram os trabalhadores livres 
que só tinha sua força de trabalho como propriedade, isso fez com 
que os movimentos ganhassem mais integrantes e o fortalecimento 
de suas bases.

A história agraria brasileira sempre foi marcada por conflitos. Um 
grande exemplo foram as guerras de canudos e contestado, guerras 
que resultou na morte de milhares de camponeses. A forma de orga-
nização dos movimentos sociais até os grupos de cangaceiros demar-
cava os espaços políticos da revolta camponesa. Eram consequências 
do cerco à terra e à vida. Embora fossem lutas localizadas, aconte-
ciam em quase todo o território brasileiro e representaram um im-
portante força política que desafiava e contestava incessantemente a 
ordem instituída. São partes da marcha camponesa que percorre o 
espaço da história do Brasil.

Foi no século XX que os movimentos se organizaram de forma 
social e política com ajuda do partido comunista brasileiro e da igreja 
católica. Pode se dizer que o século XX, mesmo com a ditadura mi-
litar que durou entre 1964 a 1985 foi o período que os movimentos 
sociais surgiram com maior força política, lutando a favor da reforma 
agraria e contra as injustiças no campo e um grande exemplo de mo-
vimento social é o Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) 
que luta até os dias atuais a favor de uma reforma agraria.

Referências

CALISTO, Clayton. Conheça a história do MASTER, movimento histórico pela re-
forma agrária. CONAFER, Brasil, 16 de outubro de 2018. Disponível em: https://
conafer.org.br/2018/10/16/conheca-a-historia- do-master-movimento- historico-
-pela -reforma-agraria/. Acesso em: 27 de junho de 2020 às 13:38.

CLÍMACO, Caio. 120 anos do fim da guerra de Canudos: uma ferida aberta no Bra-
sil. Brasil de fato, Canudos (BA), 27 de novembro de 2017. Disponível em: https://



69

www.brasildefato.com.br/2017/11/27/artigo-or-120- anos-do-fim- da-guerra -de-ca-
nudos-uma- ferida-em-aberto- no-brasil . Acesso em: 29 de junho de 2020 às 16:23.

COLETTI, Claudinei. Avanços e impasses do MST e da luta pela terra no Brasil nos 
anos recentes. En publicación: Movimientos sociales y conflictos en América Lati-
na. José Seoane. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos 
Aires, Argentina. Programa OSAL. 2003. 288 p.

FERNANDES, B. M. Brasil: 500 anos de luta pela terra. In: Revista Cultura e Vozes, 
número 1, ano 93. Editora Vozes, Petrópolis, 1999.

FERNANDES, B. M. A formação do MST no Brasil. Petrópolis: Editora Vozes, 
2000. p. 329.

GOHN, M. G. 500 Anos de lutas sociais no Brasil: movimentos sociais, ONGs e ter-
ceiro setor. Revista Mediações (UEL), Londrina, v. 5, n.n.1, 2000, p. 11-64.

FRANCO, M.; THOMAZ JR . Trabalhadoras rurais e luta pela terra no Brasil: in-
terlocução entre gênero, trabalho e território. Terra Livre, São Paulo, v. Ano 18, 
n.vol.2, 2003.

MARTINS, S. M. “Os camponeses e a política no Brasil”, in Martins, José de Souza 
Martins, Os camponeses e a política no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1981, p. 21-102.

MEDEIROS, Leonilde Servolo de. As novas faces do rural e a luta por terra no Bra-
sil contemporâneo. Nómadas (Santafé de Bogotá), Bogotá, v. 20, p. 210-219, 2004.

MOURA, A. R.; DALBEM, Rafaela Pacheco; MOREIRA, L. S. A Luta Pela Terra no 
Brasil: UM Breve Histórico (Sobre uma Longa História). In: XIV Encontro Nacional 
de Geógrafos - A Geografia e a Amazônia no Contexto Latino-Americano: Diálo-
gos, Práticas e Percuros, 2006. Anais do XIV Encontro Nacional de Geógrafos, 2006.

SILVA, MAM. A luta pela terra: experiência e memória. São Paulo: Editora UNESP. 
2004. p.136.

STEDILE, J. P. Salve, salve o povo guarani. In: Revista Caros Amigos, número 108, 
ano IX, Editora Casa Amarela, São Paulo, março de 2006.





71

4
FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 
RURAL NO BRASIL E LEGISLAÇÃO 
VIGENTE: AVANÇOS E RETROCESSOS

Roberto Marra Carvalho 

Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão, 

Profº Dr. Ronaldo da Silva 

marracarvalho@hotmail.com

Resumo

O presente artigo reflete sobre a dicotomia existente na legislação 
brasileira onde estabelece o direito à propriedade e ao mesmo tempo 
a função social da mesma. Tem como propósito uma discussão basea-
da nas leis que resguardam que as terras possam ter donos particula-
res mas que mesmo assim estará vinculadas às condições ambientais 
se sujeitando a seguir normas que inibam todo e qualquer manipula-
ção dos recursos naturais que não estejam autorizadas.Trata-se das 
limitações impostas aos proprietários daquilo que a sociedade julga 
através das leis também detentora de direitos que é ambiente natural.

Palavras-chave: Propriedade. Função social. Meio ambiente.

Introdução

Não resta dúvida que existe em nosso país o direito da proprie-
dade, está expresso em nossa Constituição Federal de 1988, po-
rém esse direito não é absoluto, existem condições que impedem o 
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proprietário de fazer o que bem quiser com seu patrimônio, mesmo 
que essa limitação não esteja ligada à proibição de explorá-lo.

Cabe a intenção de se discutir onde permeia essa autorização de res-
trição dos seus bens, quais são os limites que poderão ir aqueles que que-
rem usufruir do ambiente natural, mas que estão atrelados a força da lei.

Há no entendimento legal que o ambiente é patrimônio de todos 
e ao mesmo tempo de ninguém, ou seja, não tem como nomear o 
titular do direito à vida em relação aos recursos.

Essas transformações legislativas sempre estão acopladas à eco-
nomia, uma vez que existem interesses de grandes proprietários e 
consequentemente se podem notar alterações na lei que permite um 
maior controle sobre a exploração.

Visão do Direito ambiental na Constituição de 1988 e a função 
social

Vem se falando em diferentes meios de comunicação e também 
no meio acadêmico de vários aspectos que cerceia o assunto função 
social à propriedade e que vem contribuindo para o avanço dessa pro-
teção em face do proprietário que não tem mais o direito absoluto de 
fazer o que bem entender com aquilo que é seu.

Embora o assunto meio ambiente seja recente em nosso país não 
poderemos nos abster de levá-lo em conta já que a preservação diz 
respeito a todos que nesse território habitam e que cada vez mais é 
tutelado pelo Direito que a todo instante se depara com um grande 
opositor chamado capitalismo, uma vez que esse sistema necessita 
cada vez mais de fontes de matérias primas por isso a dicotomia entre 
a preservação e a exploração.

Nessa perspectiva temos que ter em mente a força que o capital 
imprime na política, influenciando diretamente nos aspectos políticos 
travando uma batalha sem fim entre disputas de interesses ficando o 
ambiente refém no meio sendo quase sempre prejudicado.
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Aqui se observa que o direito ambiental como sendo independen-
te mesmo que é seja uma especialização do direito administrativo, o 
que sustenta essa afirmação segundo Fiorillo baseado na Constituição 
Federal: “O direito ambiental é uma ciência nova, autônoma”. Essa 
independência lhe é garantida porque o direito ambiental possui os 
seus próprios princípios diretores, presentes no art. 225 da Constitui-
ção Federal. (FIORILLO, 2010, p.77)

Assim, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 a Lei 
6938/81 que trouxe novas perspectivas em relação à proteção am-
biental e um novo paradigma quando trata de um objetivo a ser al-
cançado quando menciona ambiente ecologicamente equilibrado, 
uma política que almeja a partir de então a preocupação com as futu-
ras gerações em meio ao progresso iminente sedento a precisar cada 
vez mais dos frutos da terra, aqui temos como explicar essa questão 
através das palavras de Fiorillo:

Vale esclarecer que o advento da Constituição proporcionou a recepção 

da Lei N. 6.938/81 em quase todos os seus aspectos, além da criação de 

competências legislativas concorrentes (incluindo as complementares e 

suplementares dos Municípios, previstas no art. 30, I e II, da CF), dando 

prosseguimento à Política Nacional de Defesa Ambiental. Esta política 

ganha destaque na Carta Constitucional, ao ser utilizada a expressão 

ecologicamente equilibrado, porquanto isso exige harmonia em todos 

os aspectos facetários que compõem o meio ambiente. Nota-se então ser 

proposital o uso da referida expressão (política) pela Lei n. 6.938/81, na 

medida em que pressupõe a existência de seus princípios norteadores. 

(FIORILLO, 2010, p. 77).

Dentro desse contexto de gerar políticas a cerca dos procedi-
mentos no que representa o tratamento que deverá ter com o nosso 
ambiente vão surgindo novos princípios que se inclinam para uma 
nova concepção do que vem ser função social da propriedade, aqui se 
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iniciará com o princípio do desenvolvimento sustentável que trata os 
recursos naturais como algo que pode acabar com isso também todo 
o sistema a que estamos submetidos e não excluindo também a des-
truição daquilo que pertence a todos e não pode ser exclusivo apenas 
de um único ou poucos proprietários.

Nesse entendimento MAIA (2018) destaca que a Constituição faz 
imposição ao proprietário ao passo que sua riqueza seja vista como 
não como finalidade individual e sim do bem comum, existe um fim 
social da propriedade.

Sobre esse sentido temos a intenção do legislador em proteger 
algo do qual, todos são indiretamente proprietários, nos esclarecendo 
Araújo:

O direito subjetivo assegurado a uma pessoa não lhe assegura o exer-

cício de forma egoísta e contrária à lei. Ao contrário, vê-se em diversos 

dispositivos constitucionais e legais uma limitação ao direito subjetivo, 

visando sempre ao interesse coletivo ou ao direito de outrem. (ARAÚJO, 

2007, p. 77)

Essa reflexão também deverá ser feita principalmente no que tan-
ge a exploração sustentável dos recursos naturais como nos ensina 
Fiorillo: “Permite-se o desenvolvimento, mas de forma sustentável, 
planejada, para que os recursos hoje existentes não se esgotem ou 
tornem-se inócuos.” (FIORILLO, 2010, p. 79).

Corroborando para essa ideia aqui trar-se-á o conceito explicativo 
de que todos devemos ter em relação a extração do meio natural em 
prol da preservação das espécies e garantindo aos nossos descenden-
tes o direito de também serem beneficiados com os mesmos recursos 
que temos hoje:

Dessa forma, o princípio do desenvolvimento sustentável tem por 

conteúdo a manutenção das bases vitais da produção e reprodução do 
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homem e de suas atividades, garantindo igualmente uma relação satisfa-

tória entre os homens e destes com o seu ambiente, para que as futuras 

gerações também tenham oportunidade de desfrutar os mesmos recur-

sos que temos hoje à nossa disposição (FIORILLO, 2010, p. 79).

Essa intermediação entre a possibilidade de poder explorar e o de-
ver de preservar deverá vir do poder público uma vez que a relação da 
sociedade contemporânea que vislumbra cada vez o consumo abas-
tecido pela forma do setor terciário, caberá então o Estado ditar as 
normas e coibir abusos declarando o que vem a ser desenvolvimento 
sustentável sem comprometer o patrimônio natural, a isso nos escla-
rece Fiorillo:

A proteção do meio ambiente e o fenômeno desenvolvimentista (sen-

do composto pela livre iniciativa) passaram a fazer parte de um objeti-

vo comum, pressupondo “a convergência de objetivos das políticas de 

desenvolvimento econômico, social, cultural e de proteção ambiental. 

(FIORILLO, 2010, p. 79).

Aqui se tem a clareza da incumbência do Poder Público de intervir 
para se preservar os recursos naturais possibilitando assim a perpe-
tuação das espécies animais e vegetais. Essas políticas, no entanto são 
criadas para impedir os abusos cometidos pelas empresas, principal-
mente pela iniciativa privada, num Estado onde se há a livre concor-
rência é a mínima intervenção estatal é que está mais sujeito a essa 
exploração exacerbada cabendo então um regramento mais contun-
dente e eficaz para coibir tais atos depredatórios. A essa reflexão se 
tem como embasamento as palavras de Fiorillo:

Atento a esses fatos, o legislador constituinte de 1988 verificou que o 

crescimento das atividades econômicas merecia um novo tratamento. 

Não mais poderíamos permitir que elas se desenvolvessem alheias aos 
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fatos contemporâneos. A preservação do meio ambiente passou a ser 

palavra de ordem, porquanto sua contínua degradação implicará dimi-

nuição da capacidade econômica do País, e não será possível à nossa 

geração e principalmente às futuras desfrutar uma vida com qualidade. 

(FIORILLO, 2010, P. 86).

A liberdade existente no direito à propriedade está a partir da 
Constituição Federal de 1988 no que constitui o direito ambiental res-
trita, deverá ser responsável por garantir um meio ambiente equili-
brado, devendo ser coerente, não significa perda de direito e sim con-
sonância com as normas que tratam de meio ambiente, contribuindo 
também para a função social da propriedade.

Maia defende que “Temos, assim que a função social da proprieda-
de é consentânea com os princípios do Estado Social e Democrático 
de Direito, da igualdade e da dignidade humana, que regem nossa 
constituição”. (MAIA, 2018, p. 45)

Essa questão é de suma importância, pois bate de frente com in-
teresses capitalistas e sem dúvida causa desconforto para muitos 
proprietários que vislumbram o direito de explorar aquilo que lhe 
pertence, entretanto deverá observar as novas condições agora sub-
metidas, a essa alusão nos esclarece Fiorillo:

Tanto isso é verdade que a Constituição Federal estabelece que a ordem 

econômica, fundada na livre iniciativa (sistema de produção capitalista) 

e na valorização do trabalho humano (limite ao capitalismo selvagem), 

deverá regrar-se pelos ditames de justiça social, respeitando o princípio 

da defesa do meio ambiente, contido no inciso VI do art. 170. (FIORIL-

LO, 2010, p. 87).

Aqui não se trata exclusivamente da não utilização dos recur-
sos naturais uma vez que seria muito prejudicial para a economia 
do país e feriria o direito à propriedade, o que vem a ser debatido é 
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justamente a redução dos impactos ambientais, na sua menor destrui-
ção possível, essa discussão não vem a querer a extinção das ativida-
des exploratórias do meio ambiente, isso está bem claro nesse enten-
dimento.

Para corroborar a esse argumento temos uma breve elucidação 
das palavras de Araújo:

A propriedade, por sua vez, cumpre a sua função social quando atende, 

simultaneamente, aproveitamento racional e adequado do solo; utili-

zação adequada dos recursos naturais existentes na propriedade, coma 

preservação do meio ambiente; cumprimento das leis trabalhistas; e, 

exploração visando o bem estar do proprietário e dos trabalhadores. 

(ARAÚJO, 2007, p. 165)

Outro princípio a ser considerado no direito ambiental inserido na 
ideia das limitações do uso da propriedade é o princípio do poluidor-
-pagador aqui pelo próprio nome temos a impressão que se trata de 
quem tem o poder aquisitivo é que teria o direito de poluir, uma vez 
que aquele que polui deverá pagar o correspondente a sua degrada-
ção, vemos que não se trata bem dessa forma como aborda Fiorillo: 
“Não traz como indicativo “pagar para poder poluir”, “poluir me-
diante pagamento” ou “pagar para evitar a contaminação”. (FIORIL-
LO, 2010, p. 88).

Esse princípio primeiro trata da prevenção de acontecer alguma 
degradação ambiental e em segundo lugar a sanção a quem de fato 
o fizer, dessa forma nos ensina Fiorillo sobre esse princípio de suma 
importância:

Desse modo num primeiro momento, impõem-se ao poluidor o dever 

de arcar com as despesas de prevenção dos danos ao meio ambiente que 

a sua atividade possa ocasionar. Cabe a ele o ônus de utilizar instrumen-

tos necessários à prevenção dos danos. Numa segunda órbita de alcance, 
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esclarece este princípio que, ocorrendo danos ao meio ambiente em ra-

zão atividade desenvolvida, o poluidor será responsável pela sua repara-

ção. (FIORILLO, 2010, P. 88).

Foi vislumbrado que esse princípio traz consigo o dever de reparar 
o dano no caso de danificar de fato o meio ambiente e também os 
custos para evitar que ocorra algum prejuízo, tem-se então um im-
portante princípio norteador da normatização das empresas que pre-
tendem usufruir de recursos naturais em nosso país.

O antigo Código Florestal, Lei nº 12.651 e a Função Social.

Uma lei sancionada para restringir direitos de uso sempre causa 
polêmica, uma vez que existem interesses diversos em relação ao 
assunto, de um lado há aqueles que almejam que o ambiente natu-
ral seja protegido independente de qualquer circunstância de outro 
lado aqueles que querem proteger, mas com ressalvas uma vez que o 
sistema a que estamos inseridos requer muita matéria prima para as 
indústrias, para convalidar esse entendimento nos fornecemos das pa-
lavras de Ahrens, primeiro demonstrando os interesses daqueles que 
defendem o uso irrestrito da propriedade:

Como atores do mencionado debate, situam-se, de um lado, aqueles que 

defendem uma perspectiva conservadora de plena utilização da proprie-

dade imóvel rural (por vezes até mesmo o seu uso irrestrito), como a 

Confederação Nacional da Agricultura, CNA, e parlamentares que inte-

gram a bancada ruralista, ou que estão comprometidos com atividades 

produtivas que têm na ocupação e no uso da terra um de seus fatores de 

produção. (AHRENS, 2003, p.2)

E também aqueles que defendem a preservação a todo e qual-
quer custo:
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Em posição oposta encontram-se as Organizações Não-Governamentais 

Ambientalistas, membros do Ministério Público (instituição à qual cabe, 

dentre outras funções, fazer observar o cumprimento da Lei) e o Con-

selho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. Estas instituições têm 

uma percepção moderna, avançada, e progressista acerca do uso condi-

cionado da propriedade e da proteção dos bens jurídicos ambientais que, 

por força de Lei, devem existir naqueles espaços legalmente protegidos. 

(AHRENS, 2003, p. 2)

Já em 1934 constatou-se a primeira etapa do Código Florestal que 
era inédito até então, mesmo que nesse tempo o sinônimo de pro-
gresso estava atrelado à poluição como um todo já se começava a 
preocupação em torno do da destruição do meio ambiente, como já 
sabemos o nosso país é possuidor de vastas espécies endêmicas, a res-
peito da preocupação já nessa época nos confirma Ahrens: “A expres-
são “bem de interesse comum a todos habitantes do País” já indicava, 
à época, a preocupação do legislador com a crescente dilapidação do 
patrimônio florestal do País, enquanto os particulares tivessem poder 
de livre disposição sobre as florestas.” (AHRENS, 2003, p.5)

Essas novas preocupações não surgiram do nada, elas estão dentro 
de um novo contexto até então não vivido pela sociedade brasileira, 
começava a se visualizar grandes derrubadas de matas nativas nas gran-
des metrópoles e sem dúvida começou a despertar o interesse por esse 
setor, uma vez que não há progresso sem preservação, para nos expli-
car esse momento histórico buscamos nas palavras de Ahrens:

A população estava concentrada próximo à Capital da República, cidade 

do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara. A cafeicultura avançava pelos 

morros que constituem a topografia do Vale do Paraíba, substituindo 

toda a vegetação nativa. A criação de gado, outra forma de utilização 

das terras, fazia-se de modo extensivo e com mínima técnica. (AHRENS, 

2003, p. 6)
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A questão em torno da restrição de direitos ao meio ambiente ain-
da existia, como toda ideia que nasce e depois vai se consolidando 
aconteceu também com o Código Florestal que em 1965 com base no 
de 1934 aprofundou-se e trouxe novas perspectivas, muitas delas ain-
da estão presentes em nosso ordenamento jurídico como nos ensina 
Ahrens:

O chamado “Projeto Daniel de Carvalho” remetido ao Congresso Na-

cional por meio da Mensagem Presidencial 04/1950, em 02-01-1950, 

procurou avançar no entendimento jurídico da matéria, sem lhe alterar, 

contudo, a essência do seu conteúdo conceitual e jurídico. Aquele proje-

to incorporou percepções bastante avançadas para a época, e que ainda 

perseveram na atualidade.” (AHRENS, 2003, p. 6).

Houve sem dúvidas gigantesco avanço na legislação do direito am-
biental avaliando que o uso das propriedades estava sujeitas a normas 
que restringem seu uso por se tratar de bem difuso e coletivo como 
muito bem explica Ahrens:

Vale dizer, à luz do pensamento jurídico contemporâneo, em particular 

no contexto dos chamados interesses difusos, que qualquer habitante do 

País (mesmo os não nacionais, mas que aqui habitam) têm interesse ju-

rídico sobre o que acontece às florestas (nativas) e outras formas (natu-

rais) de vegetação localizadas em qualquer ponto do território nacional. 

(AHRENS, 2003, p.8)

Num momento recente, mas que é anterior as modificações feitas 
em 2012 surtiam efeito sobre as discussões em se atualizar o Código 
Florestal uma vez que a sociedade traz consigo novas propostas so-
bre o manejo do solo e que seriam de ótima validade redefinir vários 
pontos, entre os mais importantes tece sobre as Áreas de Preservação 
Permanentes (APPs) e no que compete a Reserva Legal como nos 
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elucida Ahrens: “Hoje, todo o debate acerca do Código Florestal diz 
respeito às figuras da Reserva Legal e das Áreas de Preservação Per-
manente.” (AHRENS, 2013, p. 13)

A Seguir vale a pena explanar as mudanças existentes no novo Có-
digo Florestal de 2012, fruto de muitas discussões de embate de in-
teresses e que não estão totalmente prontas e acabadas a ponto de 
exaurir a matéria.

As mudanças significativas do novo Código Florestal e a fun-
ção social

Se formos falar em torno daquilo que é ou não significativo fi-
caríamos divagando por vários anos não seria possível chegar a um 
consenso total, ou seja, existe uma enorme complexidade e diferentes 
interesses nesse assunto que não há como definirmos alguma coisa.

A grande questão que talvez muitos possam concordar é quando 
se fala na perpetuação dos recursos naturais, uma vez que mesmo os 
que defendem a exploração dos mesmos hão de concordar pelo sim-
ples motivo que se não tiver mais onde se retirar suas matérias primas 
ficaria inviável toda a lógica do sistema capitalista.

Para se ter uma confirmação a essa afirmativa retirou-se como 
base um artigo do SOS Floresta que tem a participação de vários es-
pecialistas no assunto já que se trata de algo que deve ser olhado por 
várias áreas do conhecimento, a esse retrocesso de assertivas relatam:

O novo texto continua muito aquém do que a sociedade brasileira es-

pera de uma lei florestal para o século XXI, e ignora completamente os 

apontamentos feitos recentemente pela Sociedade Brasileira para o Pro-

gresso da Ciência – SBPC e pela Associação Brasileira de Ciência - ABC. 

Legitima ilegalidades cometidas contra nossas florestas nas últimas dé-

cadas, misturando situações legítimas com outras que configuram crime 

ambiental e abre espaço para mais desmatamentos ao enfraquecer ou 
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desvirtuar vários dos dispositivos da legislação atual, sem apresentar pra-

ticamente nada que indique um novo patamar de governança na conser-

vação e uso sustentável de nosso patrimônio florestal. (AZEVEDO et al).

Nesse artigo em questão estão elencados vários apontamentos 
que tratam dos pontos negativos em relação a abertura de uma maior 
possibilidade de exploração, ou seja, não deixa de ser um retrocesso à 
legislação antes vigentes que agora se tornam mais brandas. Aqui não 
se pode citar todos os aspectos que são pertinentes a esses problemas, 
apenas alguns que destacamos mais louváveis de serem apresentados.

De uma forma geral existem várias críticas a cerca das mudanças, 
para entender melhor isso temos que levantar em conta a economia 
e o sistema capitalista que está intimamente ligado a essas mudanças 
seja pela concessão do uso dos recursos naturais, seja pela alteração 
das leis do trabalho, como bem explica Mendonça:

A lógica era produzir e, para isso, a destruição ambiental e a precariza-

ção do trabalho eram a condição sine que non. Para a destruição am-

biental concorrem os desdobramentos espaciais no novo Código Flores-

tal que legitima o processo de apropriação do capital e garante a sua 

continuidade.(MENDONÇA, 2014, p.8)

Um primeiro ponto a ser destacado é em relação à reserva legal, 
uma vez que a preocupação é que abra precedente para que pessoas 
que nunca trabalharam com agricultura, estabelece que os imóveis 
que tem até 4 módulos fiscais não sejam obrigados a recuperar a re-
serva legal como explica o artigo do SOS Floresta:

“o texto não traz essa flexibilização apenas aos agricultores familiares, como 

seria lógico e vem sendo defendido inclusive por organizações camponesas 

como Via Campesina e Fetraf. Com isso, permite que mesmo proprietários 

que não vivam da produção agrícola ou que tenham vários imóveis menores 
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de 4 MF - e, portanto, tenham terra mais que suficiente para sua sobrevivên-

cia - possam se isentar da recuperação da RL.” (AZEVEDO et al).

Outro ponto a ser referenciado diz respeito a autorização de novos 
desmatamentos, isso sem dúvidas traz inúmeros prejuízos para nos-
sa fauna e flora, essa afirmação é relatada no mesmo artigo do SOS: 
“Incentiva novos desmatamentos, ao permitir que um desmatamento 
irregular feito hoje (ou no futuro) em área de reserva legal possa ser 
compensado em outra região ou recuperado em 20 anos com o uso 
de espécies exóticas em até 50% da área.” (AZEVEDO et al).

Uma preocupação em torno das matas ciliares também deve ser 
vista com cautela ao diminuir a recuperação dessas áreas: “Permite 
a recuperação de apenas 15 metros de matas ciliares ao logo dos rios 
menores, enquanto hoje é de 30 metros.” (AZEVEDO, et al).

Como se vê há uma dicotomia em relação à legislação que ao mes-
mo tempo em que houve inúmeros avanços na defesa dos recursos 
naturais a ponto de limitar o uso da propriedade agora há alguns re-
trocessos que são marcados por lutas de interesses.

Continuando com esse raciocínio MENDONÇA (2014) explica 
que há uma associação do movimento do capital no âmbito mundial, 
buscando e selecionando os melhores lugares para a apropriação dos 
recursos naturais, flexibilizando suas leis, tendo o Estado argumentos 
que se faz extremamente necessário para a sociedade e a economia, 
mas que estão associados aos interesses do capital transnacional.

Em resumo, mesmo em meio a tantos retrocessos, existem alguns 
avanços como a inclusão na legislação de normas que são importan-
tes para não haver abuso de exploração dos recursos naturais, todas as 
discussões em torno do tema função social da propriedade, a popula-
rização dos conhecimentos em torno do assunto, novas restrições para 
aqueles que pretendem poluir em prol do desenvolvimento econômico, 
uma vez que não se determinando os limites a serem utilizados com cer-
teza iria aumentar drasticamente a destruição do meio natural.
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Por outro lado os atrasos são também visualizados por conse-
quência das disputas entre dois lados, uma parte que se preocupa 
com constantes destruições ambientais, quer que sejam protegidas a 
qualquer custo buscando o entendimento daquilo que não tem um 
único proprietário, mesmo que se tenha uma escritura dos imóveis 
contento o nome de uma única pessoa, podemos ver a flexibilização 
das normas para atender certos grupos de pessoas, geralmente aque-
les que querem explorar mais para ter maior lucro, esse retrocesso 
é visto então por perder algumas garantias de proteção que já tinha 
sido efetivadas e agora estão sendo postas em xeque surgindo novos 
paradigmas em torno da exploração dos recursos naturais.

Lei Nº 6938/81 artigos incluídos a partir de 1988 que estão de 
acordo com a função social.

Nesse derradeiro subtítulo vai abordar as mudanças significativas 
ocorridas nessa lei a ponto de interferir no uso da propriedade como 
um todo, as modificações na legislação diz respeito as que são após 
a Constituição Federal de 1988 que trouxe novos olhares a respeito 
da mesma.

Vale aqui ressaltar no Artigo nono dessa lei que a partir da nova 
Constituição começa a ter um olhar diferenciado às questões que tra-
tam de interesse ecológico:

Art 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: VI - a cria-

ção de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público fede-

ral, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante 

interesse ecológico e reservas extrativistas; (BRASIL, Lei nº 7.804, 1989).

Incentivando o proprietário ou mesmo permitindo para que a seu 
gosto possa proteger sua propriedade inteira ou parte dela para que pre-
serve seus recursos naturais como bem expressa o artigo 9º-A: Art. 9o-A.
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O proprietário ou possuidor de imóvel, pessoa natural ou jurídica, pode, 

por instrumento público ou particular ou por termo administrativo fir-

mado perante órgão integrante do Sisnama, limitar o uso de toda a sua 

propriedade ou de parte dela para preservar, conservar ou recuperar os 

recursos ambientais existentes, instituindo servidão ambiental. (BRA-

SIL,Lei nº 12.651, 2012).

Aos que são de alguma forma potenciais poluidores deverão pedir 
permissão para executar suas funções, essa forma de limitação é sem 
dúvida uma proteção a depredação aleatória e sem controle, e veio 
para confirmar a preocupação com o uso dos recursos naturais, o ar-
tigo 10 dessa lei que sofreu modificações no ano de 2011 nos demons-
tra essa afirmação:

Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabe-

lecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou 

potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental. 

BRASIL, Lei Complementar nº 140(2011)

Nesse sentido vemos que se trata de cerceamento de intenções, 
uma vez que terá que ser validado a intenção para que se consiga tra-
balhar com recursos naturais.

Conclusão

Como vimos existem muitas limitações por parte do poder pú-
blico em legislações infraconstitucionais que não serão possíveis 
ser exauridas nesse trabalho, porém há uma direção de como o Es-
tado pode coibir práticas abusivas de destruição do meio ambiente 
como também pode autorizar que se explore mais em alguns seto-
res específicos.
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Cabe o poder público ser capaz na forma da lei frear o capitalismo 
desenfreado que busca sem limites extrair a fim de ter um maior lu-
cro possível.
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RESUMO: Desde o processo de ocupação econômica do Brasil o mi-
nério, devido a sua natureza rara, é um dos bens mais procurados, capaz 
de alterar a balança econômica de uma nação aos custos daqueles que 
o extraem. No brasil, especificamente no Estado de Goiás não foi dife-
rente. Após a exploração do ouro no solo nacional. Houve um hiato da 
exploração minerária, abrindo caminho para a agropecuária e desenvol-
vimento da malha ferroviária, quando então houve a descoberta de no-
vas riquezas minerais, sendo elas o nióbio e fosfato na região de Catalão 
e Ouvidor. A partir de então inicia-se uma disputa territorial através da 
expropriação de propriedade ante a necessidade da expansão da extração 
mineral e os ocupantes das propriedades as quais fazem divisão com as 
jazidas. A partir de então, inicia-se a utilização de mecanismos estatais, 
como a desapropriação para alimentar o mercado estrangeiro, afetando 
a população camponesa originária da região que passa a ter sua identi-
dade afetada e suas terras expropriadas em nome do interesse nacional.

Palavras-chave: Mineração, desapropriação, expropriação.
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ABSTRACT: Since the economic occupation process of  Brazil, 
the ore due to its rare nature, it’s one of  the most wanted goods, ca-
pable to alter the economic balance of  a nation regarding the costs to 
those who extract it. In Brazil, properly in the state it was no diferen-
te. After the gold exploration in national soil. There was a gap in the 
mineral exploitation, opening space to the farming and the develop-
ment of  railroad network, that’s when new mineral resources were 
discovered. They are niobium and phosphate in the region of  Catalão 
and Ouvidor. From then on, it iniates the use of  state mechanisms, 
such as expropriation to feed the foreign market, afecting the farming 
population of  that region which now have their identity afected and 
expropriated from their own land in the name of  national interest.

Keywords: Space, relational place, space-property.

1. INTRODUÇÃO

Em geral, a riqueza mineral de um país é uma das maiores ala-
vancas da balança comercial que propulsiona as exportações para o 
exterior. Por tais razões o Brasil desde sua colonização e a descoberta 
de suas riquezas minerais é um dos maiores palcos do extrativismo de 
minérios no mundo, sendo um dos maiores exportadores de fosfato 
e nióbio, abrangendo diversos países que cada vez mais avançam em 
território nacional em busca da riqueza subterrânea.

Após hiato da exploração minerária, em meados da década de 60, 
foi então descoberta as riquezas de fosfato e nióbio na região de Cata-
lão e Ouvidor, sendo que para este tipo de exploração e escoamento foi 
imprescindível o desenvolvimento das redes de transporte, em especial 
a linha férrea a qual margeia a região. Nesse escopo, passa-se a delinear 
uma disputa de território em que, de um lado há o capital estrangeiro e 
interesse nacional na exploração mineral, e de outro, as populações tradi-
cionais da região que passam a ter sua terra expropriada através dos me-
canismos estatais próprios, bem como subvertidas em suas identidades.
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Neste trabalho defrontar-se-á as características inerentes a tais re-
lações, bem como as nuances as quais desbocam nesta disputa de ter-
ritório, culminando-se nas desapropriações sustentadas pelo interesse 
nacional e social, bem como demais consectários destes mecanismos 
legais capazes de expropriar terras e subverter a identidade da popula-
ção local, havendo suposta violação a própria imagem.

Assim, a partir de um levantamento bibliográfico e através de 
um fundamento histórico dialético dos acontecimentos pretéritos e 
presentes, pretende-se compreender as nuances as quais desenvolve 
o emaranhado da inserção do capital estrangeiro em solo nacional 
e como esta relação com a norma interna tem aparência de cumprir 
uma agenda de atender este mercado cada vez mais voraz na explo-
ração mineral, afetando diretamente populações tradicionais as quais 
são sujeitas as normas legais expropriatórias.

2. UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

Não há de se olvidar que a exploração mineral é uma das principais 
causas da aglutinação humana e expansão da ocupação do Estado de 
Goiás onde, devido ao declínio da exportação de açúcar, se fez necessá-
rio outro tipo de renda capaz de substituir os commodities8 anteriores 
no intuito de explorar cada vez mais a nova colônia, a qual escondia 
suas riquezas em áreas centrais no âmago do centro-oeste do país.

O efeito da descoberta do ouro em Goiás, em 1726, nos sítios de Vila Boa 

(Cidade de Goiás)/Rio Vermelho e Meia Ponte (Pirenópolis), foi, primei-

ramente, estimular a busca do metal por toda a região; e as descobertas 

posteriores levaram à formação, em quarenta anos, de 25 arraiais mine-

ratórios, espalhados geograficamente e cobrindo distâncias de 1 mil km 

8. [Economia] Tudo aquilo que, se apresentando em seu estado bruto (mineral, vegetal 
etc.), pode ser produzido em larga escala; geralmente se destina ao comércio exterior e seu 
preço deve ser baseado na relação entre oferta e procura. (DICIO, 2019)
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entre os do sul e os do norte, fato que gerou a divisão administrativa em 

duas comarcas, a do sul, com sede em Vila Boa, e a do norte, com sede em 

Vila de São João. Esses arraiais e outros que foram sendo criados trans-

formaram-se em povoados, depois vilas, e a maioria permanece até hoje, 

como cidades. Para listar os principais, por zona de ocupação – sub-região 

centro-sul: Santa Cruz, Santa Luzia (Luziânia), Meia Ponte (Pirenópolis), 

Jaraguá, Vila Boa (Cidade de Goiás), Anta (Anápolis) Tesouras; sub-região 

do Tocantins: Alto Tocantins, Traíras, Água Quente, São José (Niquelân-

dia), Muquém, Santa Rita; sub-região norte – Arraias, São Félix, Cavalcan-

te, Natividade, Porto Real (Porto Nacional); e, espalhados em outras áreas, 

destacam-se Pilar, Crixás, Couros (Formosa). (FONSECA, 2014, p. 8)

Assim, parte da modernização industrial e ocupação espacial do 
solo goiano se deve a herança da exploração mineral, que se iniciou 
com a bateia realizada nos rios auríferos pelos escravos, em condi-
ções precárias, uma vez que a época eram reconhecidos tão somente 
como propriedade, e utilizados em condições mortíferas para a explo-
ração do precioso metal, conforme leciona Betrand:

“[...] as principais causas de mortalidade entre os escravos mineradores 

derivavam das condições de trabalho. Seminus, passavam o dia todo com 

os pés na água fria e o torso exposto ao sol, propiciando o surgimento 

de pneumonias fatais. Não raro, o acúmulo de charcos e de barragens 

(entaipavas), decorrentes dos serviços de mineração, desequilibravam o 

meio ambiente, fazendo proliferar milhares de insetos, transmissores de 

epidemias como o tifo, o cólera, a maleita e a dengue, algumas delas 

letais. A História de Goiás registra mais de 50 mortes nas lavras. (BER-

TRAND, 2010, p. 23).

É curioso notar que a importância dada aos metais existentes no 
subsolo não é uma exclusividade nacional. É inegável a importância 
estratégica, principalmente em tempos de guerra, em que o uso e sua 



91

lavra são utilizados em larga escala, onde, inclusive, são maiores as 
restrições podendo ocasionar até mesmo penas capitais. Nesse esco-
po, é de se ressaltar um decreto proferido durante o terceiro Reich 
em que havia a determinação de que todo aquele que aproveitar, em 
benefício próprio, metais destinados à coleta pública ou que prive do 
uso adequado que se lhe deve dar, prejudica a grande causa alemã e 
será punido com pena máxima. (VIVACQUA, 1942, p. 29).

Deste cenário, percebe-se a nítida importância da exploração mi-
neral, que aos custos de vidas humanas, iniciava a industrialização 
extrativista que com decorrer das eras aparamentou-se ante a in-
corporação do capital, transformando os obsoletos escravos, que se 
utilizavam de ferramentas rudimentares como a bateia, em grandes 
minas abarrotadas de assalariados e complexos procedimentos de ex-
tração e tratamento mineral.

Todavia, esta transformação foi gradativa vez que, quando em 
meados do século XIX, houve um exaurimento do ouro que era en-
contrado em áreas sedimentares, sendo o território dominado pela 
agropecuária. Assim, sem a intervenção do capital, as abundantes re-
servas de nióbio e fosfato da região de Catalão e Ouvidor, ficaram 
inertes até meados de 1960. (GONÇALVES, 2016, p. 285).

Importante mencionar que a expansão econômica de Goiás, bem 
como a evolução da exploração mineral, é resultado do impulso dos 
transportes, em especial, a malha ferroviária que se tornou importan-
te marco na história do Estado visto que passa a romper a barreira da 
distância que muito dificultava o escoamento produtivo, consolidan-
do o desenvolvimento industrial.

O grande impulso para os transportes em Goiás ocorreu com a che-

gada da Es trada de Ferro. O primeiro trecho foi inaugurado em 1914, 

em Roncador, próximo a Catalão, divisa com Minas Gerais. Em 1935, 

chegou a Anápolis, onde consolidou o papel da cidade como centro co-

mercial e populacional do estado. Somente em 1950 foi construído um 
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ramal e os trilhos chegaram a Goiânia, a nova capital do estado, a qual 

havia sido inaugurada em 1933. (HADDAD, 2016, p. 78).

Com a chegada da exploração de minérios nas vastas regiões de 
cerrado do Estado de Goiás, percebe-se uma imediata transforma-
ção socioespacial, bem como uma disputa do território onde, de 
um lado, tem-se o capital, possuindo todos os mecanismos estatais 
para apoiar sua expansão e, de outro, o cidadão, que muitas vezes 
materializa-se pelo pequeno produtor, o qual tem sua proprieda-
de expropriada em função do desenvolvido econômico e interesse 
nacional.

Respectiva expropriação e exploração do recurso mineral é oriun-
da da própria redemocratização da nação, a qual aparamentou em 
sua codificação máxima – a Constituição Federal outorgada em 1988 
– dispositivos os quais garantem ao estado a utilização do subsolo e a 
riqueza mineral em benefício ao interesse nacional e social.

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os 

potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do 

solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, 

garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. (BRA-

SIL, 1988)

Veja que da questão posta, há clara distinção do solo e subsolo para 
fins de garantia da exploração minerária, uma vez que o adquirente 
da propriedade poderá, tão somente, explorar o solo, sendo o subsolo 
de monopólio exclusivo da união. Respectivo monopólio determina 
que somente um agente apto a desenvolver as atividades econômi-
cas pertinentes a extração de minério poderá, mediante concessão, 
exercer tal encargo. Desse aspecto, resta por claro que a codificação 
tende a garantir a utilização dos recursos minerais ao próprio capital, 
excluindo-se quaisquer outros sujeitos de tal função.
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Não obstante, reconhecendo-se a importância minerária de qual-
quer propriedade, sendo inviável sua exploração ante a posição geo-
gráfica do solo, o obstáculo gerado pelo particular, e até mesmo a 
incapacidade técnica, poderá a União utilizar-se de mecanismo pró-
prios do aparato estatal para garantir a lavra, ainda que tenha que 
expropriar àquele que, em tese, detenha em plenitude o direito.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer nature-

za, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por ne-

cessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa 

e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta 

Constituição; (BRASIL, 1988)

Assim, oriunda de uma codificação própria, tem-se que a explo-
ração minerária em solo nacional, expandiu-se em consonância a 
própria redemocratização e sua normatização, bem como o desen-
volvimento ferroviário, sempre em defesa ao viés econômico e em 
detrimento aquele que detém a propriedade, seja a qual título for.

Contraditoriamente, os Povos Cerradeiros (MENDONÇA, 2004) foram e 

são expropriados dos espaços tradicionais do trabalho e da cultura para 

atender as imposições do Estado e da economia internacional em afir-

mar a posição do Cerrado no Brasil e no mundo enquanto produtor de 

mercadorias, as commodities agrominerais. (GONÇALVES; MENDON-

ÇA, 2015, p. 209).

Vale ressaltar que, esta realidade exprime-se diante da grande ex-
pressão que vem tomando a expansão minerária devido aos grandes 
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grupos econômicos que se desenvolvem entorno deste commodities, 
onde a procura maior por minerais, ante a elevada demanda mundial, 
impulsiona a produção mineral brasileira em 550% (GONÇALVES; 
MENDONÇA, 2015, p.210). Denota-se que tais frações numéricas são 
capazes de endossar, ainda que indiretamente, a previsão legal do art. 
5º, inciso XXIV, retro mencionado, o qual estabelece que a desapro-
priação poderá ocorrer por necessidade e utilidade pública. Ora, há 
de se convir que não há maior necessidade pública que o desenvolvi-
mento econômico de uma nação, atravessando-se quaisquer interes-
ses individuais que possam constituir barreiras.

Assim, diante de tais princípios o capital coopta não só a capacida-
de produtiva do Estado como também desapropria populações inca-
pazes de exercer qualquer resistência devido a supremacia do Poder 
Público, e demais mecanismos supostamente democráticos, cujo in-
teresse precípuo se detém no suposto fomento econômico.

2. MINEIRANDO A DESAPROPRIAÇÃO

Inicialmente, cumpre uma análise mais detida quanto a questão 
da propriedade uma vez que é o maior alvo da expansão minerária 
criando verdadeiro obstáculo aos interesses do capital, visto que o au-
mento da demanda tende a impulsionar a necessidade pela expansão 
espacial para a lavra de minério onde, em contrapartida, esbarra no 
direito inerente a propriedade.

O direito à propriedade se faz amplamente presente no arcabou-
ço legal moderno do país, sendo codificado como forma de definir 
a pacificação social, questão que se torna discrepante quando obser-
vado a verdadeira disputa ocasionada pelos mecanismos legais os 
quais levam a expropriação por interesse público (desapropriação), 
conforme previsão do supramencionado art. 5, inciso XXIV. Toda-
via, se enquadra no modelo de acumulação via expropriação, citado 
por Harvey.
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Um exame mais detido da descrição que Marx faz da acumulação primi-

tiva revela uma ampla gama de processos. Estão aí a mercadificação e a 

privatização da terra e a expulsão violenta de populações camponesas; 

a conversão de várias formas de direito de propriedade (comum, cole-

tiva do Estado e etc.) em direitos exclusivos de propriedade privada [...] 

(HARVEY, 2003, p. 121).

Outrossim, por consequência, é deveras clarividente uma forma de 
privatização indireta, a qual se define por não ocorrer pelos meios le-
gais apropriados, mas sim mediante uma tentativa de atender a acumu-
lação de capital em que se justifica a relativização dos poderes inerentes 
a propriedade para atender um mercado estrangeiro e com intenções 
estranhas aos interesses nacionais, ainda que a codificação pátria tenha 
nascido para atender sua população e não a um mercado externo.

O direito de propriedade é o mais importante e mais completo dos di-

reitos reais, constituindo o título básico do Livro III do Código Civil. 

Confere ao seu titular os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, assim 

como de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou 

detenha (CC, art. 1.228). Quando todas essas prerrogativas acham-se re-

unidas em uma só pessoal, diz-se que é ela titular da propriedade plena. 

(GONÇALVES, 2011, p. 225).

Sob tal excerto, vê-se que na positivação infraconstitucional, o par-
ticular se investe de plenos poderes (usar, gozar e dispor) conferidos a 
propriedade, ou seja, tem capacidade para exercer da forma que bem 
entender a disposição daquilo que detém, desde que, desta fruição, 
não se abranja o subsolo e seus recursos minerais, o qual, conforme 
art. 209, inciso IX da Constituição Federal, constitui bem exclusivo 
da União.

9. Art. 20. São bens da União: [...] IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;
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De imediato, percebe-se que a plenitude da fruição de sua pro-
priedade exerce certa relativização, principalmente se analisado 
àquelas propriedades que margeiam áreas de abundância de miné-
rios onde os camponeses acabam sofrendo não só o impacto das 
restrições proprietárias mas, também, pela atividade própria da 
mineração, onde são os próprios transformados em trabalhado-
res da indústria que os extirparam de suas terras (GONÇALVES, 
2015, p. 2272).

A desapropriação é conceituada por Hely Lopes Meirelles da se-
guinte forma:

Conceito – Desapropriação ou expropriação é a transferência compulsória 

da propriedade particular (ou pública de entidade de grau inferior para 

a superior) para o Poder Público ou seus delegados, por utilidade ou ne-

cessidade pública ou, ainda, por interesse social, mediante prévia e justa 

indenização em dinheiro (CF, art. 5º, XXIV), salvo as exceções constitu-

cionais de pagamento em títulos de dívida pública de emissão previamente 

aprovada pelo Senado Federal, no caso de área urbana não edificada, subti-

lizada ou não utilizada (CF, art. 182, § 4º, III), e de pagamento em títulos 

da dívida agrária, no caso de Reforma Agrária, por interesse social (CF, 

art. 184). (MEIRELES, 2014, p. 689)

Do excerto, percebe-se que a desapropriação se justifica pela 
utilidade ou necessidade pública e/ou interesse nacional. Contu-
do, em questões como o nióbio, vê-se que 100% da produção, ex-
traída das regiões de Catalão e Ouvidor, são exportadas para países 
como a China, Estados Unidos, Holanda, Japão e Índia (GONÇAL-
VES, 2015, p. 2271), ou seja, atendem interesses escusos em de-
trimento de uma relativização de direito inerente a qualidade de 
cidadão e detentor da propriedade. Não se ignora a importância 
das medidas para a balança comercial nacional, todavia, é impe-
rioso indagar se de fato as desapropriações e a constante disputa 



97

territorial que se desemboca no interior do estado, ocasionado por 
empresas estrangeiras, o que ocasiona um rompimento da identi-
dade das populações presentes nessas áreas, atende de fato os inte-
resses da nação.

Sobre a questão, interessante trazer à tona o que preleciona Hely 
Lopes, sobre a incidência do interesse social quando a expropriação 
da propriedade:

Interesse social não é interesse da Administração, mas sim da coletividade 

administrada. Daí por que os bens expropriados por interesse social, na 

maioria das vezes, o são para transpasse aos particulares que lhes pos-

sam dar melhor aproveitamento ou utilização em prol da comunidade. 

(MEIRELLES, 2013, p. 696)

Assim, observa-se que há uma determinação direcionada ao que 
deveria ser pragmatismo social voltado para a expropriação de bens, 
desde que houvesse o aproveitamento ou utilização em prol da co-
munidade a que se destina. Contudo, a necessidade do capital e seu 
poder de cooptação, subverte tais mecanismos a fim de atender um 
mercado cada vez mais exigente de demanda, fator que passa a dete-
riorar a própria identidade comunitária onde, àquele que antes deti-
nha uma identidade regional, passa a ser absorvido pela necessidade 
de expansão da exploração mineral.

Conquanto, a desapropriação versa, em geral, sobre bens imóveis, 
sendo excluídos desse rol o despojamento compulsório de direitos 
personalíssimos, indissociáveis do indivíduo (GONÇALVES, 2011, p. 
338). A identidade física da população, ainda que indissociável àqueles 
que habitam a região é protegida pelo próprio ordenamento jurídico 
pátrio. Todavia, mesmo não sendo apta a expropriação normativa a 
qual consta nos quadros legais, acaba por subvertida pela própria ten-
dência da prática da expansão mineral que transforma camponeses 
em trabalhadores braçais.
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2. O PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO E A EQUIDADE

Conforme observado as linhas volvidas, a desapropriação não 
pode ocorrer de maneira oficiosa, deve seguir elementos apoiados, 
pelo menos em tese, na soberania popular e no interesse social, pas-
sando por um processo o qual culmina com a indenização pecuniária 
daquele que sofreu o despojamento de sua propriedade (art. 5º, inciso 
XXIV da Constituição Federal), sendo respectiva indenização justa.

[...] a indenização justa é a que cobre não só o valor real e atual dos bens 

expropriados, à data do pagamento, como também, os danos emergen-

tes e os lucros cessantes do proprietário, decorrentes do despojamento 

do seu patrimônio. Se o bem produzia renda, essa renda há de ser com-

putada no preço, porque não será justa a indenização que deixe qualquer 

desfalque na economia do expropriado. Tudo que compunha seu patri-

mônio e integrava sua receita há de ser reposto em pecúnia no momen-

to da indenização; se o não for, admite pedido posterior, por ação dire-

ta, para complementar-se a justa indenização. A justa indenização inclui, 

portanto, o valor do bem, suas rendas, danos emergentes e lucros cessantes, 

além dos juros compensatórios e moratórios, despesas judiciais, honorários de 

advogado e correção monetária. (grifos do autor) (MEIRELLES, 2013, p. 705)

Veja que, conforme leciona o douto mestre, a expropriação me-
diante a observância ao interesse social, nesse caso aplicado a expan-
são mineral, como ocorrido em Catalão e região, tende a uma equi-
dade 10jurídica quanto da indenização, abrangido os lucros cessantes11 
daquele que detém a posse, observando se a propriedade era pro-
dutiva e integrava sua receita. Todavia, tais elementos parecem 

10. Característica de algo ou alguém que revela senso de justiça, imparcialidade, isenção e 
neutralidade: duvidou da equidade das eleições. (DICIO, 2019).
11. [Direito] Lucro cessante, lucro que se deixou de fruir, que não foi recebido. (DI-
CIO, 2019)
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insuficientes para aferir uma indenização de maneira apropriadamen-
te justa, conforme parece ter sido a intenção do legislador.

A priori, cumpre análise quanto ao termo propriedade produtiva 
a qual integra a receita. Nesse caso, claramente vê-se que a men-
ção se refere a uma propriedade a qual geraria, em tese lucro, na 
acepção econômica própria de acumulação de riquezas. Assim, uma 
propriedade a qual cumpra a função de produção familiar, não es-
taria elencada em tal majoração, reduzindo drasticamente verba in-
denizatória a qual faria jus dentro do escopo da equidade, indo de 
encontro com a própria natureza de justiça prevista na articulação 
legal que rege o tema.

De tal forma, é clarividente que, ainda que exista a previsão 
do dano emergente o qual determina a restituição de indeniza-
ção pecuniária da perda efetiva sofrida, caso não haja sua devida 
aferição dentro do procedimento expropriatório, o pequeno pro-
prietário jamais será avaliado sob tal ótica, diminuindo assim sua 
restituição.

Noutra vertente, partir-se-á de uma análise da esfera anímica da-
queles que sofreram a expropriação, mesmo que a questão não tenha 
sido contemplada pelo legislador quanto a este critério para termos 
de equidade no momento do arbitramento pecuniário da expropria-
ção, ainda que protegido pelo ordenamento jurídico maior, a car-
ta magna.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer nature-

za, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes:

[...]

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação;
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Como arremate, importante emoldurar a questão de Catalão, 
em especial no que tange a comunidade Macaúba que passou a pre-
senciar os impactos da mineração a partir de 1960 e 70, onde, com 
a expropriação do campesinato e transformação de camponeses em 
operários da indústria mineral. Além disso, ressalta para os impactos 
ambientais como poluição sonora, do ar e das águas e degradação das 
paisagens locais, ameaçando as condições de existência e reprodução 
coletiva dos camponeses (GONÇALVES, 2015, p. 2272).

Pois bem, sem se olvidar dos impactos ambientais ocasionados 
pela expansão da atividade minerárias, tão somente da perspectiva 
anímica, não é difícil amoldar-se a questão da subversão da identidade 
popular camponesa tendo como recorte a comunidade Macaúba, a 
qual, após a expropriação de suas terras, presumindo-se muitas delas 
serem de produção existencial, se veem obrigados a alinharem-se as 
forças de trabalho industriais, perdendo sua principal característica, o 
campesinato.

Por tais questões, indaga-se se deveras é justa a pecúnia recebida 
como verba indenizatória se esta não deveria ser majorada ante a 
evidente subversão da identidade de todo um grupo popular, já que, 
além da ruptura do interesse social, que aqui no caso se manifesta 
pelo interesse de toda uma comunidade, há, evidentemente, violação 
a identidade de respectiva comunidade.

Inobstante a previsão da Constituição Federal, a qual garante a in-
denização em caso de violação à esfera personalíssima do cidadão, 
o próprio Código Civil tem também previsão complementar a qual 
determina que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligên-
cia ou imperícia, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que 
moral, fica por obrigado a sua reparação, ex vi:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusiva-

mente moral, comete ato ilícito.
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Por fim, tem-se que não há razão para que inexista a compensação 
em pecúnia incluída a normativa que propõe a expropriação envolta a 
identidade física de uma comunidade, principalmente se identificado 
tratar-se de comunidades camponesas tradicionais àquela região visto 
que não só se debruça a expropriação ante a expansão da atividade 
minerária, mas sim de verdadeira violação personalíssima, defendida 
tanto pelo ordenamento jurídico Constitucional, como em leis infra-
constitucionais.

3. CONCLUSÃO.

Diante de toda descrição realizada alhures, resta por patente que 
a exploração minerária, desde dos tempos áureos de um “Brasil baro-
nil”, é realizada a custas de vidas. Antes de escravos que eram coloca-
dos para realizar o garimpo até que seus corpos não mais aguentas-
sem ou até que a doença os levasse. Em 500 anos de existência, é fácil 
perceber que pouco da riqueza mineral que perfaz esse país reside 
ainda aqui, visto que a herança colonial das riquezas minerais é de tão 
somente exportação.

Não há de se olvidar da importância para a sociedade moderna 
que o minério exerce, estando presentes desde de grandes constru-
ções aos menores aparelhos dispositivos, sendo verdadeiro alicerce a 
tecnologia e construção civil, verdadeiros sustentáculos do atual sécu-
lo, bem como não há de se ignorar que a inserção do capital traz evi-
dente industrialização e com ela, desenvolvimento tecnológico para 
atender toda estrutura que a acompanha.

Contudo, também não pode ser afastada a ideia de que o próprio 
capital e a aparente herança colonial exprimida até mesmo na legis-
lação vigente, torna de uma relativização assombrosa o direito a pro-
priedade a fim de atender a um capital estrangeiro, ainda que em apa-
rência, sustente a defesa de um interesse social, conforme ocorre nos 
quesitos elementares para expropriação.



102

Veja que em primeiro momento, a desapropriação, sob uma ver-
tente de justiça, indeniza pecuniariamente aquele que sofreu com a 
relativização de um direito basilar da civilização – o direito à proprie-
dade – pautando-se em um interesse nacional ante a evidente eleva-
ção da balança comercial ocasionada pela larga exploração da riqueza 
mineral. Todavia, ainda que seja uma suposta troca de riquezas, per-
cebe-se que uma matéria prima tão essencial acaba sendo dissipada 
em benefício ao capital externo e para atender um mercado cada vez 
mais voraz.

Assim, percebe-se que a prática de utilizar o Brasil como uma co-
lônia para exploração passou de um país para globalizar ao redor do 
globo, já que o minério aqui extraído atende à demanda de diversos 
países. Uma indagação torna-se mais do que necessária ante a ques-
tão: após esgotamento dos recursos minerais, quais serão as riquezas 
que restaram para o país?

A força do capital coopta não só a identidade cultural da popu-
lação a que passa explorar, também a subverte transformando em 
massa reserva àqueles que tiveram a relativização de seu direito e ex-
propriados de suas terras, sob a promessa de indenização pecuniária 
justa, a qual sequer avalia a sua identidade local, violando severamen-
te direito anímico do cidadão natural.
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Resumo

A partir de uma abordagem histórica e geográfica, analisa-se neste 
artigo a territorialização do futebol profissional no estado de Goiás. 
Toma-se como recorte inicial o ano de 1962, momento em que ocor-
re a profissionalização do esporte no estado, e como recorte final o 
ano de 2019. Com base neste recorte, levantou-se em variadas fontes 
como artigos científicos, jornais e sites esportivos e de instituições, 
todos os clubes de futebol que estiveram em atividade profissional 
no território goiano, realçando seus respectivos períodos de funda-
ção e as temporadas que desempenharam atividades profissionais em 
competições oficiais, além da atual situação de tais clubes. Os dados 
levantados revelam alguns resultados interessantes, como, do total de 
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77 clubes que já desempenharam atividades profissionais em Goiás, 
35 deles ainda estão atuando profissionalmente, 15 se encontram li-
cenciados, 13 foram extintos, 8 se dedicam às categorias de base e 6 
mantém atividades no futebol amador. Quanto a territorialização, 
os resultados apresentam uma nítida concentração espacial dos clu-
bes profissionais nas cidades do centro-sul do estado, processo que se 
mantém desde o início da profissionalização e vem sendo acirrado. 
A relevância de analisar tal processo está na dimensão que o futebol, 
enquanto prática esportiva, cultural, social e política, tem em nossa 
sociedade, que o vivencia cotidianamente.

Palavras-Chave: Territorialização. Futebol Profissional. Estado 
de Goiás.

Introdução

A partir de uma abordagem histórica e geográfica, analisa-se neste 
artigo a territorialização do futebol profissional no estado de Goiás. 
Toma-se como recorte inicial o ano de 1962, momento em que ocor-
re a profissionalização do esporte no estado, e como recorte final o 
ano de 2019. Com base neste recorte, utiliza-se como metodologia o 
levantamento em variadas fontes como artigos, jornais e sites espor-
tivos e de instituições, o histórico de todos os clubes de futebol que 
estiveram em atividade profissional no território goiano, realçando 
seus respectivos períodos de fundação e as temporadas que desem-
penharam atividades profissionais em competições oficiais, além da 
atual situação de tais clubes na temporada de 2019.

Quanto a relevância de se estudar o processo de territorialização 
ou outras dimensões do futebol em determinado recorte histórico-
-geográfico, como o que é proposto aqui neste artigo, corrobora-se 
com a reflexão apresentada por Fernando Rosseto Campos (2008), ao 
citar que: “1- o futebol é um importante elemento cultural e socioes-
pacial no Brasil (e na maior parte do mundo); 2- o futebol faz parte 
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do cotidiano dos brasileiros. O estudo do futebol pela Geografia [...] 
se refere a um aspecto marcante das culturas de países, estados e cida-
des” (CAMPOS, 2008, p. 253).

Há uma inegável importância política e simbólica nas múltiplas 
dimensões do futebol, podendo este ser analisado enquanto prática 
esportiva, sentimento afetivo ou repulsivo, paixão acalorada, símbo-
lo indentitário, organização política e empresarial, associação de pes-
soas, entre outros aspectos que revelam como o futebol faz parte da 
vida cotidiana e das relações sociais de tantos lugares e em tantos mo-
mentos. O futebol, seja ele apenas como prática esportiva de um gru-
po de amigos e amigas, ou ainda organizado de forma amadora ou 
profissional, é um elemento construtor de relações sociais e espaciais.

As estruturas identitárias e as territorialidades engendradas pelo 
futebol não são tão óbvias a um olhar apressado e nem sequer estão 
limitadas à escala nacional, pois abarcam ainda as escalas global, re-
gional e local (CAMPOS, 2006, 2008), bem como a própria escala da 
rua ou de um lote baldio qualquer onde um grupo de crianças podem 
desfrutar, entre outras brincadeiras, da prática do futebol.

Dos primórdios do futebol à profissionalização no estado de 
Goiás

Conforme Ribeiro e Corrêa (2018), a prática esportiva do fute-
bol se constituiu como um novo hábito frequentemente incentivado 
como símbolo da modernidade no início do século XX, mesmo em 
regiões no interior do Brasil historicamente isoladas, como é o caso 
do estado de Goiás e do então território do Acre. De acordo com os 
autores, tais regiões carregavam até a primeira metade do século pas-
sado os estigmas do atraso e do isolamento, que deixaram marcas na 
configuração espacial do interior do país.

Os autores supracitados citam que os primeiros registros de jo-
gos de futebol na antiga Província de Goyaz datam de 1907, “[...] 
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fruto da organização de partidas por um grupo de estudantes do 
Lyceu de Goiaz, na então capital, cidade de Goiás” (RIBEIRO; COR-
RÊA, 2018, p. 114).

Assim como Charlles Miller em São Paulo e o jovem Oscar Cox 
no Rio de Janeiro, Goiás também registraria o seu pioneiro do fute-
bol, seu mito fundador, responsável pela inserção do futebol no ter-
ritório goiano, o jovem Walter Sócrates do Nascimento, que, tendo 
nascido na cidade de Goiás, viveu na capital paulista até os 15 anos, 
onde aprendeu a prática do novo esporte bretão, retornando poste-
riormente para a capital goiana em 1907, onde tentou difundir o novo 
esporte (RIBEIRO; CORRÊA, 2018).

A exemplo do que é relatado nos primórdios do futebol em São 
Paulo e no Rio de Janeiro, em Goiás o futebol também surgiu como 
prática esportiva um tanto exclusiva dos filhos da elite política e eco-
nômica, que viam no futebol um esporte moderno, elegante e que 
realçava o refinamento e o prestígio social das famílias abastadas 
(CORREIA; RIGO, 2013).

Todavia, esse caráter elitizado dos primórdios do futebol em Goiás 
não se refletia nas condições em que foram disputadas as primeiras 
partidas na antiga capital goiana, que eram realizadas no Largo do 
Chafariz, terreno de topografia um tanto irregular, sem qualquer 
relva e recoberto unicamente por uma camada de cascalho fino. As 
demarcações eram feitas com riscos no chão, não obedecendo às di-
mensões oficiais da época, mesmo caso do número de jogadores, que 
eram divididos em dois times com 5 ou 6 integrantes, conforme o 
número de jovens que se dispunham a aprender e praticar a novidade 
(RIBEIRO; CÔRREA, 2018).

Aos poucos o futebol, não apenas em Goiás, mas também no res-
tante do país, passou a se tornar um esporte rotineiro também de ou-
tras classes sociais, fato que o popularizou e o difundiu pelos mais 
diversos lugares. Cleber Dias (2014), cita que
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Até o fim da década de 1910, além da capital, a organização de times e a 

realização de partidas também foram registradas pela imprensa em Aná-

polis, Pirenópolis e Catalão. Até o fim da década de 1920, sempre a julgar 

pelos registros efetuados pela imprensa local, intensificou-se a dissemi-

nação do jogo, com partidas de futebol sendo noticiadas em Natividade, 

Porto Nacional, Jaraguá, Pires do Rio, Leopoldo de Bulhões, Itumbiara, 

Santa Rita, Bonfim, Bela Vista, Rio Verde, Rio Bonito e até na Ilha do 

Bananal (DIAS, 2014, p. 77).

Após a difusão do futebol por várias cidades do interior goiano, e 
com a frustação pela ausência de representantes goianos no Campeo-
nato Brasileiro, que, mesmo titubeante, começava a organizar as dis-
putas futebolísticas em nível nacional, tem-se a fundação da primeira 
associação e liga esportiva em Goiás, denominada Associação Goiana 
de Esportes Athleticos (Agea), fundada na antiga capital Goiás no iní-
cio da década de 1930. Com um modelo de organização e estatuto 
importados de São Paulo, esta associação deixou de funcionar passa-
dos apenas quatro anos (DIAS, 2013a; PDGUERRA, 2014).

Com a construção de Goiânia e posterior transferência da capital 
estadual surgiram novos clubes e realizou-se uma nova tentativa de 
criação de uma associação que pudesse representar os clubes e orga-
nizar as competições a nível estadual, sendo fundada em 1939, no an-
tigo Estádio Olímpico localizado no Centro da nova capital Goiânia, 
a Federação Goiana de Desportos, atual Federação Goiana de Futebol 
(FGF, 2019), entidade que organiza, regulamenta e promove o futebol 
profissional e de categorias de base, sendo filiada à Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF) enquanto entidade representante dos clubes 
de futebol do estado.

A história do Campeonato Goiano de Futebol começa a ser escrita 
cinco anos depois da criação da Federação Goiana de Desportos, em 
1944, quando a entidade organiza o primeiro campeonato estadual 
disputado por equipes e atletas amadores, provenientes da capital e 
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do interior. Só em 1962 que ocorre a profissionalização do futebol no 
estado de Goiás, passando a ser exigido a profissionalização da ges-
tão, do comado técnico e do elenco dos clubes associados à Federação 
Goiana de Futebol (FGF, 2019).

Um grande número de clubes amadores que atuavam tanto na ca-
pital quanto no interior do estado de Goiás tentam se profissionalizar 
neste período para continuar disputando as competições oficiais, mas 
a série de exigências acaba promovendo, década após década, o afas-
tamento, fusão, migração e mesmo a extinção de vários clubes, que 
não conseguem se estruturar profissionalmente.

A partir de uma minuciosa pesquisa no sítio eletrônico da Fede-
ração Goiana de Futebol (FGF, 2019) e de acervos esportivos (FUTE-
BOL DE GOYAZ, 2019), levantou-se o quantitativo de clubes por pe-
ríodo de fundação que já atuaram profissionalmente no futebol do 
estado de Goiás (Quadro 1).

Quadro 1: Número de clubes que já atuaram profissionalmente 
em Goiás por período de fundação.

Período N. de clubes 
fundados

Clubes

1920-1929 2 Associação Atlética Luziânia; Jaraguá Espor-
te Clube

1930-1939 5 Clube Recreativo e Atlético Catalano; Pires do Rio 
Futebol Clube; América Futebol Clube; Atlético 
Clube Goianiense; Goiânia Esporte Clube

1940-1949 8 Buriti Esporte Clube; Goiás Esporte Clube; Vila 
Nova Futebol Clube; Inhumas Esporte Clube; Aná-
polis Futebol Clube; Ceres Esporte Clube; Associa-
ção Atlética Anapolina; Esporte Clube Goianás

1950-1959 16 Associação Campineira de Esportes; Associação 
Esportiva Jataiense; Nacional Esporte Clube; Ipiran-
ga Atlético Clube; Grêmio Esportivo Buritialegrense; 
Cristalina Atlético Clube; Botafogo Futebol Clube; 
São Luís Futebol Clube; Goianésia Esporte Clube; 
Sociedade Esportiva Riachuelo; Itaberaí Esporte 
Clube; Independente Esporte Clube; Itapuranga 
Esporte Clube; Clube Atlético Ferroviário; Uruaçu 
Futebol Clube; Santa Rita Esporte Clube
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Período N. de clubes 
fundados

Clubes

1960-1969 11 Esporte Clube Rio Verde; Sudoeste Esporte Clube; 
Associação Tupy de Esportes; Campinas Futebol 
Clube; Goiás Esporte Clube (de Itumbiara); Umua-
rama Esporte Clube; Santa Helena Esporte Clube; 
Associação Atlética Alexaniense; Novo Horizonte 
Futebol Clube; Sociedade Esportiva Vila Coimbra; 
Trindade Esporte Clube

1970-1979 8 Grêmio Esportivo Anapolino; Monte Cristo Esporte 
Clube; Itumbiara Esporte Clube; Goiatuba Esporte 
Clube; Mineiros Esporte Clube; Clube Recreativo 
Esporte Tocantins; Formosa Esporte Clube; Pira-
canjuba Esporte Clube

1980-1989 11 União Esportiva Inhumas; Associação Esportiva 
Evangélica; Caldas Esporte Clube; Caldas Novas 
Atlético Clube; Morrinhos Futebol Clube; Manches-
ter Esporte Clube; Atlético Clube Rio Verde; Asso-
ciação Atlética Rioverdense; Associação Atlética 
Aparecidense; Esporte Clube Quirinópolis; Itauçu 
Esporte Clube

1990-1999 9 Mutunópolis Atlético Clube; Comercial Futebol 
Clube; Minaçu Esporte Clube; Aparecida Esporte 
Clube; Bom Jesus Esporte Clube; Formosa Futebol 
Clube; Jataí Atlético Clube; Real Clube; Grêmio 
Esportivo Anápolis

2000-2009 6 Iporá Esporte Clube; Rio Quente Esporte Clube; 
Agremiação Esportiva Canedense; Trindade Atlé-
tico Clube; Raça Sport Club; Associação Atlética 
Goiatuba

2010-2019 1 Associação Beneficente e Esportiva Catalana e 
Ouvidorense

Total 77

Fonte: FGF, 2019; FUTEBOL DE GOYAZ, 2019. Org.: AQUINO, 2019.

O Quadro 1 apresenta, ainda que resumidamente, uma linha do 
tempo sobre a criação/fundação dos clubes de futebol que já atua-
ram profissionalmente no estado de Goiás. Vale ressaltar que a pro-
fissionalização do futebol no estado só ocorreu em 1962, ou seja, os 
clubes fundados anteriormente disputavam campeonatos citadinos e 
mesmo regionais ou estaduais como equipes amadoras (DIAS, 2013b, 
2014). Mesmo depois da profissionalização em 1962 foram várias as 
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equipes que tendo sido fundadas nas décadas anteriores, demoraram 
anos ou décadas para uma posterior profissionalização.

Como descrito, o futebol já começava a se irradiar pelo interior 
goiano nas duas primeiras décadas do século XX. Das equipes criadas 
na década de 1920, apenas duas se profissionalizaram, e ambas tardia-
mente. A Associação Atlética Luziânia, fundada em 13 de dezembro 
de 1926, pode ser considerada como a mais antiga associação de fu-
tebol do estado e foi profissionalizada apenas em 1992. Já o Jaraguá 
Esporte Clube, criado em 02 de fevereiro de 1929 foi profissionalizado 
somente em 2001. Estes são dois bons exemplos que elucidam a dis-
tância temporal que alguns dos clubes tiveram entre a fundação e a 
profissionalização (FGF, 2019; FUTEBOL DE GOYAZ, 2019).

Cinco tradicionais clubes foram criados no estado de Goiás na dé-
cada de 1930, entre eles dois representantes de importantes cidades da 
Região da Estrada de Ferro, o Clube Recreativo e Atlético Catalano 
fundado em 1931 e o Pires do Rio Futebol Clube em 1935. Fonseca 
(2014) lembra como a estrada de ferro foi um dos elementos funda-
mentais para a interiorização do futebol em Goiás, fazendo com que 
a efervescente dinâmica econômica e conexão com os grandes cen-
tros urbanos do país possibilitasse o surgimento de tradicionais clubes 
de futebol na região sudeste do estado. Em 1937 surgiu o América 
Futebol Clube como representante da cidade de Morrinhos, sendo, 
talvez, a principal motivação fazer frente as equipes da Região da Es-
trada de Ferro e do Triângulo Mineiro. Neste mesmo ano foi fundado 
o primeiro clube na nova capital estadual, o Atlético Clube Goianien-
se, que nasceu no histórico Bairro de Campinas, núcleo original sobre 
o qual foi construída Goiânia. No ano seguinte tem-se a criação do 
Goiânia Esporte Clube, associação que surgiu justamente para riva-
lizar com o rubro-negro do Bairro de Campinas (FGF, 2019; FUTE-
BOL DE GOYAZ, 2019).

Os anos 1940 marcam o surgimento de duas grandes rivalidades 
no futebol goiano. Na capital tem-se o surgimento dos rivais Goiás 
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e Vila Nova, e na cidade de Anápolis a dupla Anápolis, que foi criado 
inicialmente com o nome de União Operária, e Anapolina. Outras 
equipes foram criadas em Ceres, Buriti Alegre e Nova Veneza (FGF, 
2019; FUTEBOL DE GOYAZ, 2019).

A década de 1950 foi o auge da criação de clubes que posterior-
mente conseguiram se profissionalizar, totalizando dezesseis equipes 
criadas em uma década. Estas espalhadas tanto pelos bairros da capi-
tal, como pelas cidades do interior, fato verificado também na década 
seguinte, na qual foram criadas onze novas agremiações esportivas. 
Entre 1960 e 1999 os números são relativamente regulares, havendo 
uma nítida redução da criação de novos clubes na década de 2000 e de 
forma abrupta na década de 2010, em que apenas uma equipe foi fun-
dada, a saber, a Associação Beneficente e Esportiva Catalana e Ouvi-
dorense, mais conhecida pelo acrônimo Abecat, criada em 2016, que 
atuou profissionalmente apenas no ano de 2017 (FGF, 2019; FUTE-
BOL DE GOYAZ, 2019).

Contabilizou-se, então, um total de 77 clubes que já atuaram pro-
fissionalmente no estado de Goiás em pelo menos uma temporada, 
ou seja, disputou alguma competição profissional oficial organizada 
pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), pela Federação Goia-
na de Futebol (FGF) ou pela Federação de Futebol do Distrito Fede-
ral (FFDF), já que dois clubes goianos da Microrregião do Entorno 
de Brasília (Associação Atlética Luziânia e Formosa Esporte Clube) 
são federados à esta instituição. Ainda assim contabilizou-se também 
esses dois clubes, pois ambos foram fundados e estão sediados em 
território goiano.

Quanto a atual situação de todos os setenta e sete clubes mencio-
nados no Quadro 1 que já atuaram profissionalmente no futebol do 
estado de Goiás, o Quadro 2 sintetiza e subdivide em cinco catego-
rias principais como se encontram tais clubes nos meses finais do ano 
de 2019.
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Quadro 2: Situação atual dos clubes que já atuaram no futebol profissional em Goiás.

Situação atual (ano de 2019) Número de clubes Percentual

Em atividade profissional 35 45,5%

Atuando no futebol amador 6 7,8%

Apenas categorias de base 8 10,4%

Licenciados 15 19,5%

Extintos 13 16,9%

Total 77 100%

Fonte: FGF, 2019; FUTEBOL DE GOYAZ, 2019. Org.: AQUINO, 2019.

De todos os clubes que já atuaram profissionalmente em Goiás, 
45,5% deles, ou seja, 35, estão em atividade profissional no ano de 
2019, sendo 33 federados na FGF e 2 na FFDF. Dos federados na 
FGF, 12 disputam o Campeonato Goiano da Primeira Divisão, 8 
da Segunda Divisão, e 13 da Terceira Divisão. Os dois clubes goia-
nos associados à FFDF disputam o Campeonato Candango da Pri-
meira Divisão.

É interessante observar no Quadro 2 que mais da metade das equi-
pes que desempenharam atividades profissionais em algum momento 
de sua história estão fora desta condição no ano de 2019. Seis delas 
ainda estão em atividade, mas apenas no futebol amador e outras oito 
voltaram suas pretensões apenas às categorias de base, com o intuito 
de formar e revelar ao mundo da bola jovens atletas. Mesmo fora das 
competições oficiais, tais clubes mantêm, minimamente, a paixão de 
seus torcedores ainda vivas.

Merece atenção o número e o percentual de clubes que estão 
sem qualquer atividade, sintetizados nos dois últimos grupos do 
Quadro 2. São quinze o número de clubes atualmente licenciados, 
ou seja, estão afastados de qualquer competição oficial e não es-
tão desempenhando nem atividades amadoras nem de categorias 
de base. Ressalta-se que outras equipes que estão desempenhan-
do atividades no futebol amador e nas categorias de base em sua 
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maioria também estão licenciadas, mas não foram contabilizadas 
neste grupo por estarem em atividade a partir de uma mudança de 
perfil e de foco.

Tais equipes licenciadas, sejam as que estão no amadorismo, na 
formação de atletas, ou apenas com atividades suspensas podem, a 
partir de prévia regularização de possíveis pendências na federação à 
qual se associam, retornar ao futebol profissional. Se essa possibilida-
de é colocada para os clubes que se encontram licenciados, ela não 
é disponibilizada para o último grupo, que contabiliza treze equipes 
goianas que já atuaram profissionalmente e foram extintas por não 
conseguirem se adequar às exigências do processo de profissionali-
zação do futebol no estado, boa parte destas equipes foram extintas 
ainda na década de 1960, outras também foram extintas ao fundi-
rem-se para formar novas equipes, como foi o caso do Goiás Esporte 
Clube e Nacional Esporte Clube, equipes da cidade de Itumbiara, 
ambas foram extintas e cederam seu patrimônio em fusão para dar 
lugar ao Itumbiara Esporte Clube.

Para além de entender como estão os clubes goianos que já foram 
profissionais, buscou-se analisar também onde estes estiveram ou es-
tão sediados, mais precisamente em quais cidades dentro do contexto 
territorial do estado de Goiás. O Mapa 1 apresenta a territorialização 
dos clubes profissionais goianos.
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Mapa 1: Localização das cidades goianas que foram ou 
são sedes de clubes de futebol profissional.

Fonte: IBGE, 2013; SIEG, 2017; FGF, 2019; FUTEBOL 
DE GOYAZ, 2019. Org.: AQUINO, 2019.

Conforme demostra o Mapa 1, quarenta e cinco cidades goianas 
já sediaram em algum momento um clube de futebol profissional, e 
desse total, vinte duas ainda tem a presença de pelo menos um clube 
de futebol em atividade profissional, enquanto as vinte três restan-
tes tiveram seus clubes extintos ou atualmente licenciados, atuan-
do como equipes amadoras ou nas categorias de base, também há 
o caso em que o clube migrou para outras cidade sede, como acon-
teceu com a Associação Esportiva Evangélica, mais conhecida como 
ASEEV, que desde sua fundação até o ano de 2018 tinha como sede a 
cidade de Paraúna, migrando no ano seguinte para a cidade de Guapó 
(FUTEBOL DE GOYAZ, 2019).

Analisando as cidades que já sediaram ou ainda sediam equipes 
de futebol profissional em Goiás é nítido que não tem um padrão 
de porte populacional. Pequenas cidades como Mutunópolis, Rio 
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Quente e Jussara, cujos municípios em 2019 tinham uma popula-
ção estimada em 3.778, 4.493 e 18.478 habitantes respectivamente 
(IBGE, 2020), já sediaram clubes de futebol profissional, enquanto 
que cidades de maior porte como Porangatu, com população esti-
mada em 2019 de 45.395 habitantes, Posse com 36.900, Niquelân-
dia com 46.388 e Cidade Ocidental com 71.376 (IBGE, 2020) nun-
ca possuíram equipes que as representassem no âmbito do futebol 
profissional.

Outra questão que merece ser destacada a partir da análise da 
síntese que o Mapa 1 representa é a concentração territorial dos 
clubes de futebol profissional no estado de Goiás, em sua grande 
maioria concentrados em cidades do Centro-sul do estado. Nota-
-se como na porção Nordeste do território goiano nunca profissio-
nalizou-se nenhuma equipe de futebol, e no Norte Goiano apenas 
quatro clubes representando três cidades (Minaçu Esporte Clube, 
Uruaçu Futebol Clube e Mutunópolis Atlético Clube, representan-
tes das cidades que levam no nome, além do Clube Recreativo Es-
porte Tocantins, também da cidade de Minaçu) já conseguiram tal 
façanha, mas, atualmente, todas estas quatro equipes estão fora de 
competições profissionais.

Considerações Finais

O presente artigo resgata a partir de uma abordagem histórica e 
geográfica o surgimento do futebol em Goiás, centrando-se particu-
larmente na consolidação deste esporte em âmbito profissional, fato 
iniciado no ano de 1962, quando a prática do futebol já era corriquei-
ra e visível de norte a sul do estado.

Com o processo de profissionalização estimulado pela entidade 
representativa do futebol em Goiás, muitas das equipes fundadas an-
teriormente tentam se profissionalizar, algumas conseguem e alcan-
çam memoráveis façanhas, outras acabaram ficando pelo caminho, se 
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extinguiram, licenciaram, retornaram para o amadorismo ou ainda 
voltaram seus esforços para a formação de jovens atletas nas catego-
rias de base.

A territorialização do futebol profissional em Goiás é algo que 
chama a atenção pelo seu caráter concentrado no território. Se o 
futebol profissional em Goiás já foi representado por setenta e sete 
equipes, estas se concentraram apenas em quarenta e cinco cidades 
goianas, enquanto que as restantes trinta e cinco que ainda atuam no 
futebol profissional estão sediadas em vinte duas cidades, com desta-
que para as do Centro-sul do estado, e, mais particularmente, para as 
cidades da região Metropolitana de Goiânia que, atualmente, sediam 
onze das trinta e cinco equipes que atuam profissionalmente no fute-
bol em Goiás.

Tal argumento ganha reforço ao ressaltar que até o ano de 1988, 
todo o território do atual estado do Tocantins pertencia a Goiás e, 
mesmo estando difundida a prática do futebol e já havendo impor-
tantes cidades como Araguaína, Gurupi, Tocantinópolis e Araguatins, 
por exemplo, o futebol profissional nunca foi incentivado na região, 
inexistindo qualquer traço profissional deste esporte até o processo 
de emancipação do estado. Mesmo tendo equipes amadoras desde a 
década de 1970, a profissionalização do futebol no Tocantins foi acon-
tecer apenas no ano de 1993, de acordo com a Federação Tocantinen-
se de Futebol (FTF, 2013).

Desta forma, ressalta-se o caráter concentrado do futebol pro-
fissional em Goiás, tema que, juntamente com o do processo de 
surgimento das equipes e do próprio processo de profissionaliza-
ção do esporte no estado estão longe de serem esgotados, perma-
necendo abertos a novas reflexões a partir, tanto da perspectiva 
empregada aqui, como de outras múltiplas perspectivas que po-
dem ser utilizadas para compreensão e desvendamento deste tema 
tão profícuo.
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Resumo

Sabe-se que a formação de soldados do Exército Brasileiro se dá, 
principalmente, no corpo. Estes são formados em todos os bata-
lhões do Exército espalhados pelo Brasil. Já a formação de oficiais, 
além de formar o corpo forma, também, o intelecto, principalmen-
te pelas disciplinas presentes no currículo, tais como a Sociologia, a 
Política, a História, Defesa e Estratégia. Não obstante, a formação 
de oficiais acontece na Escola Preparatória de Cadetes do Exército 
(primeiro ano) e, logo após, na Academia Militar das Agulhas Negras 
(os quatro anos posteriores). Depois de cinco anos, os militares saem 
da Academia graduados em Ciências Militares e são enviados para 
os mais diversos batalhões existentes no país. No tocante ao intuito 
desta proposta de pesquisa, é fazer um contraponto entre a forma-
ção de soldados e de oficiais, de forma a solucionar a indagação sobre 
o “para quê”, ou seja, qual é a finalidade das respectivas formações, 
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encontrando convergências e divergências entre elas. Propõe-se, aqui, 
uma pesquisa bibliográfica (produzidas a partir do século XXI) com 
abordagem qualitativa utilizando, para tal, os manuais do Exército, 
artigos publicados pelas escolas de formação e, também, pesquisas 
realizadas por pessoas que não são militares. Conclui-se que os milita-
res possuem diferentes formações. Enquanto os soldados se formam 
para serem comandados, as/os oficiais se formam para comandar. Os 
oficiais, além da formação básica, recebem uma formação humanís-
tica, que as/os possibilita enxergar as complexas relações sociais que 
estão presentes nos campos de batalha contemporâneos.

Palavras-Chave: Formação militar. Exército. Militares.

Résumé

On sait que la formation des soldats de l’armée brésilienne se pro-
duit principalement dans le corps. Ceux-ci sont formés dans tous les 
bataillons de l’armée répartis dans tout le Brésil. La formation des of-
ficiers, en plus de former le corps, forme également l’intellect, princi-
palement par les disciplines présentes dans le programme, telles que la 
sociologie, la politique, l’histoire, la défense et la stratégie. Néanmoins, 
la formation des officiers a lieu à l’École préparatoire des cadets de l’Ar-
mée (première année) et, peu après, à l’Académie militaire d’Agulhas 
Negras (les quatre années suivantes). Après cinq ans, les militaires quit-
tent l’Académie avec des diplômes en sciences militaires et sont envoyés 
dans les bataillons les plus divers du pays. En ce qui concerne le but de 
cette proposition de recherche, il s’agit de faire un contrepoint entre 
la formation des soldats et des officiers, afin de résoudre la question 
du «pourquoi», c’est-à-dire à quoi sert la formation respective, trouver 
des convergences et des divergences entre eux. Nous proposons ici une 
recherche bibliographique (réalisée à partir du XXIe siècle) avec une 
approche qualitative utilisant, à cet effet, des manuels de l’Armée, des 
articles publiés par des écoles de formation et également des recherches 
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menées par des personnes non militaires. On en conclut que les mili-
taires ont des antécédents différents. Tandis que les soldats se forment 
pour être commandés, les officiers se forment pour commander. Les 
officiers, en plus de la formation de base, reçoivent une formation hu-
maniste, qui leur permet de voir les relations sociales complexes qui 
sont présentes sur les champs de bataille contemporains.

Mots clefs: Entraînement militaire. L’armée. Militaire.

1. INTRODUÇÃO

Sabe-se que a formação do soldado do Exército Brasileiro dá-se, 
sobretudo, no corpo. E esta formação ocorre nos diversos batalhões 
do Exército espalhados pelo Brasil12. Já a formação de oficiais subal-
ternos, além de formar o corpo forma, também, o intelecto, e tal 
formação engloba o estudo de disciplinas como História, Sociologia, 
Política, Estratégia, entre outras. A formação desses oficiais acontece 
no primeiro ano na EsPCEx (Escola Preparatória de Cadetes do Exér-
cito), e nos outros quatro anos acontece na AMAN (Academia Mili-
tar das Agulhas Negras), durando o total de cinco anos. Ao final do 
curso, os aspirantes a oficial sairão com o diploma de graduação em 
Ciências Militares, e são destinados para trabalhar nos mais diversos 
batalhões do Exército existentes no país.

Diante disso, levantou-se as seguintes perguntas: quais são as fina-
lidades das formações de soldados e de oficiais subalternos? Existem 
divergências (características diferentes) entre estas duas formações? 
Existem semelhanças entre elas? As hipóteses levantadas são que a 
formação de soldados têm por finalidade formar servidores temporá-
rios para a instituição militar (ficam, no máximo, oito anos), enquanto 

12. O serviço militar, no Brasil, torna-se obrigatório pela homologação da Lei n° 4.375, de 
17 de agosto de 1964, para brasileiros nascidos entre 1° de janeiro e 31 de dezembro, no ano 
em que completarem dezenove anos de idade e consiste no exercício de atividades específicas 
desempenhadas nas Forças Armadas, durante o período de um ano.
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os oficiais subalternos são formados para serem servidores de carreira 
(possuem estabilidade e plano de carreira). No tocante as diferenças 
e semelhanças, nos dois casos forma-se o corpo, ou seja, ‘adestra-se’ 
estas pessoas para que respondam de formas parecidas diante de si-
tuações tais como guerras, garantia da lei e da ordem, entre outras13; 
enquanto as diferenças se concentram na formação intelectual, pois 
somente os militares oficiais possuem acesso às disciplinas de Histó-
ria, Sociolgia, Política e Estratégia.

Para tentar responder a estas questões, utilizou-se como método a 
pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa, buscando todas as 
pesquisas realizadas acerca da formação militar do Exército no século 
XXI, sobretudo os arquivos e artigos disponibilizados pelas escolas de 
formação militar, tais como a Escola Superior de Guerra, a Academia 
Militar das Agulhas Negras e a Escola de Comando e Estado-Maior 
do Exército.

1.1. Hierarquia no Exército Brasileiro

Para entender a formação de praças e de oficiais no Exército é 
necessário, primeiramente, compreender que existe uma hierarquia 
bastante rígida no interior desta instituição. De acordo com Leirner 
(1995), o Exército possui no interior de suas instituições uma hierar-
quia que divide os militares em vários grupos. São eles: Oficiais Gene-
rais; Oficiais Superiores; Oficiais Intermediários; Oficiais Subalternos; 
Graduados e Praças14. Dentro do grupo de Oficiais Generais estão: 

13. “(...) para como se comportar na guerra, para matar e morrer pela Pátria, identificar o 
inimigo, cumprir ordens, e saber, quando necessário dar essas ordens” (FÁZIO, 2003, p. 18).
14. Fonte: BRASILEIRO, Exército. Exército: postos e graduações. 2018. Disponível 
em: http://www.eb.mil.br/postosegraduacoes//asset_publisher/DQlwhsMH8YR7/
content/exercito?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.eb.mil.br%-
2Fpostosegraduacoes%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DQlwhsMH8YR7%26p_p_life-
cycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
-1%26p_p_col_count%3D1. Acesso em: 27 abr. 2020.
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Marechal, General de Exército, General de Divisão, General de Bri-
gada. No interior do grupo de Oficiais Superiores estão: Coronel, Te-
nente-Coronel, Major.

Oficiais intermediários: Capitão; já os Oficiais Subalternos são: 
1° Tenente; 2° Tenente; Aspirante a Oficial. São integrantes do gru-
po Graduados: Sub-Tenente; 1° Sargento; 2° Sargento; 3° Sargento; 
Cabo; e fazem parte do grupo dos Praças: Soldado do Núcleo Básico 
e Soldado Efetivo Variável (a diferença entre estes dois grupos de sol-
dados consiste no tempo de permanência na instituição. Enquanto o 
primeiro está com menos de um ano no Exército, o segundo possui 
mais de um ano). A escrita destes grupos aqui está na ordem descres-
cente, ou seja, escreveu-se primeiramente o grupo que ocupa o topo 
da hierarquia militar do Exército, e escreveu-se por último o grupo 
localizado mais abaixo de tal hierarquia.

1.2. Surgimento do serviço militar obrigatório e da formação de 
oficiais

De acordo com Kuhlmann (2001), o Serviço Militar Obrigatório 
no Brasil é a única porta de entrada para os jovens ingressarem no 
Exército para que, assim, passem pelo curso de formação de solda-
dos. Diz ainda que tal Serviço foi regulamentado universalmente no 
país em 1908 pelo Marechal Hermes da Fonseca, o então Ministro 
da Guerra, entrando em vigor somente em 1916, após uma intensa 
campanha nacional realizada por civis e militares. Tal ação teve como 
objetivo principal tentar estreitar o vínculo entre as forças armadas, 
sobretudo o Exército, e a população. Este autor também defende a 
ideia de que a obrigatoriedade do alistamento militar era “(...) edu-
car a juventude no civismo, eliminando as contestações anarquistas 
e, para isso, [os militares] divulgaram o Serviço Militar Obrigatório 
através de palestras, cartilhas para o ensino primário e várias outras 
ações” (KUHLMANN, 2001, p. 147) (sic!).
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A principal justificativa para a manutenção do alistamento obriga-
tório, principalmente no Exército, é a de que através deste as institui-
ções jamais perderiam o contato com a juventude e, o mais impor-
tante, jamais se separariam da sociedade brasileira. Ainda de acordo 
com o autor, outra justificativa utilizada pelas forças armadas para 
a manutenção da obrigatoriedade do alistamento é a de conservar 
os valores morais da sociedade, ou seja, tais instituições possuem o 
papel fundamental de impedir possíveis críticas, reelaborações e “es-
quecimentos” destes valores. Desde os anos 1920 até os anos 2000 
não houveram mudanças significativas neste processo de alistamento 
obrigatório. Pouco se tem de produção científica acerca da história da 
formação de soldados. Concentrar-se-á, a partir de agora, na história 
das instituições responsáveis pela formação de oficiais subalternos.

Segundo Fázio (2003), o Ensino Preparatório do Exército se ini-
ciou em 1939, com a transformação do Colégio Militar de Porto Ale-
gre em “Escola de Formação de Cadetes”, depois denominada de 
Escola Preparatória de Porto Alegre (EPPA). Quando esta instituição 
não conseguiu mais atender a enorme demanda de alunos inscritos 
para seu curso de formação, o Exército Brasileiro decidiu criar novas 
Escolas para tentar atender a tal demanda, que buscava seguir carrei-
ra nas armas do Exército. Assim, em 17 de setembro de 1940 surgiu a 
Escola Preparatória de Cadetes de São Paulo (EPSP), instalada provi-
soriamente no prédio destinado ao hospital Sírio Libanês, localizado 
na rua da Fonte, nº 91, atual Adma Jafet, no bairro da Bela Vista, ce-
dido pelo governo de São Paulo para esta finalidade, e que mostrou 
bastante interesse em ter uma escola militar em seu território.

Em 1994 teve início a construção do prédio destinado a sediar a 
Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), localizado na 
área da centenária Fazenda Chapadão, em Campinas-SP, o qual o 
projeto de construção é de autoria do engenheiro-arquiteto Hernani 
do Val Penteado. E desde então, esta instituição prepara os cadetes 
para a entrada no curso de formação de oficiais na AMAN (Academia 
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Militar das Agulhas Negras). Para terem acesso ao curso de oficiais 
subalternos, as pessoas interessadas deverão prestar concurso públi-
co, que ocorre uma vez ao ano, e consiste na realização de uma prova 
objetiva, um teste de aptidão física e exames médicos. São disponibi-
lizadas quatrocentas vagas para homens e cinquenta para as mulhe-
res. Após a admissão, as aprovadas e os aprovados são submetidas e 
submetidos ao curso preparatório, no qual todas e todos passam por 
uma formação básica, contendo treinamento físico-militar, instruções 
de tiro, movimentos corporais militares (que mostram reverência e 
respeito do indivíduo inferior ao indivíduo superior hierarquicamen-
te), instruções e provas práticas de sobrevivência em ambientes adver-
sos (selva, guerra urbana, entre outros ambientes) (MOTTA, 1976). 
Depois de um ano, as/os cadetes continuam o curso na AMAN por 
quatro anos.

A história da AMAN teve início em 1810, com a criação da Acade-
mia Real Militar, pelo Príncipe Regente D. João, instalada inicialmen-
te na Casa do Trem, no Rio de Janeiro, onde hoje se localiza o Museu 
Histórico Nacional. Em 1944 a sede foi deslocada para Resende-RJ. E 
em 1951 foi nomeada como Academia Militar das Agulhas Negras. 
Esta instituição forma oficiais subalternos para o Exército há mais de 
duzentos anos; após formados e cursar disciplinas das ciências huma-
nas, exatas, sociais e militares concernentes às áreas de ensino mili-
tar bélico do Exército (infantaria, cavalaria, engenharia, artilharia, 
intendência, comunicações, material bélico), as/os militares, agora 
aspirantes a oficial, saem com o diploma de graduação em Ciências 
Militares. Segundo Motta (1976), o ensino na AMAN se baseia em 
conceitos metodológicos modernos, que buscam o desenvolvimen-
to de competências nos oficiais, que se tornarão líderes de tropa na 
era do conhecimento. Diz, ainda, que as metodologias, atividades e 
aprendizagem, a mobilização e a integração dos saberes para a reso-
lução de problemas são as realidades pedagógicas desta instituição.
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2. DESENVOLVIMENTO

De acordo com Lima (2010), os soldados têm um cotidiano bastante 
cansativo no período de formação. A primeira fase é chamada de interna-
to, na qual os soldados ficarão de vinte a quarenta dias dentro das institui-
ções militares, sem poder sair à rua, tendo instruções teórico-práticas. A 
segunda fase, que ocorre após o período de internato, dura cerca de cinco 
dias, os quais os militares irão para o campo de instrução, geralmente lo-
calizado no meio rural, colocar em prática tudo que aprenderam na fase 
anterior. Na terceira fase, ainda continuarão recebendo aulas e instruções 
acerca das fases anteriores mas, agora, receberão especialização nas se-
ções existentes no batalhão. Tal especialização consiste em, por exemplo, 
na formação de mecânico de automóveis, auxiliar administrativo, solda-
dor, pintor, operador de máquinas, entre outras especializações.

Assim, as disciplinas que compõem a formação básica dos soldados 
do Exército Brasileiro são instruções sobre armamento, munição e tiro; 
camuflagem; boas maneiras e conduta militar; comunicações, conheci-
mentos diversos; defesa do aquartelamento; educação moral e cívica; 
fardamento; hierarquia e disciplina militar; higiene e primeiros socor-
ros em combate; instrução de apronto operacional; justiça e disciplina; 
lutas; marchas e estacionamentos; ordem unida; observação e orienta-
ção em terrenos; prevenção e combate a incêndios; serviços internos 
e externos; técnicas especiais; treinamento físico militar; utilização do 
terreno. Todas estas disciplinas seguem o Plano Pedagógico elaborado 
pelo Comando de Operações Terrestres (LIMA, 2010).

Ainda segundo este autor, nas instruções sobre armamento, munição 
e tiro, os soldados aprendem os nomes de todas as peças de armamen-
tos, sobretudo as do FAL 7.62 (Fuzil Automático Leve), arma mais utili-
zada pelas Forças Armadas; aprendem também as diferenças existentes 
entre os tipos de munição (munição traçante15, de festim16 e munição co-

15. Possui um sinalizador que identifica o percurso da munição após o disparo.
16. É um simulacro de munição, ou seja, o seu disparo não provoca a saída de munição real.
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mum17) e diferenças entre munições das demais armas, tais como a pisto-
la 9mm. Após tais instruções, os soldados são conduzidos aos campos de 
instrução para a prática do tiro de fuzil. Nas aulas de camuflagem, os sol-
dados aprenderão a não ser identificados no terreno, principalmente em 
situação de guerra. Eles são instruídos a utilizar tintas, sobretudo verde-
-oliva, preta e marrom sobre seus corpos. Aprendem também a camuflar 
viaturas (carros de combate, tanques de guerra, entre outras), utilizando 
materiais existentes na natureza, como árvores, plantas e cipós.

No tocante as aulas de boas maneiras e conduta militar, de acordo 
com o Manual de Formação Básica do Combatente (2006), os milita-
res são instruídos a: demonstrar atitudes adequadas no relacionamen-
to entre seus pares18 (entre os próprios soldados) e os seus superiores 
nas mais diversas situações, tais como nas refeições19, por exemplo; 
aprendem também como tratar e se comportar mediante o público 
externo a Organização Militar20. Juntamente a tais instruções, os mi-
litares têm aulas de educação moral e cívica. Nestas, são promovidas 
a crença nas tradições e os valores morais, culturais e históricos do 
Exército. Assim, nestas aulas, divulga-se e preseva-se a cultura militar 
e incentiva-se a pesquisa, nos militares, de temas acerca da história 
militar. Já no quesito comunicações, os militares têm instruções acer-
ca dos diversos tipos de comunicação como, por exemplo, o uso e 
a manutenção dos rádios comunicadores; sinais visuais e, também, 
sonoros, visando sempre a descrição e a não revelação de posições 

17. É a munição real, utilizada em combate.
18. Identificar vícios de linguagem que devem ser evitados; modo correto de se tratar seus 
pares e superiores.
19. Aprendem a utilizar corretamente a bandeja, talheres e outros utensílios; atitudes a se-
rem tomadas quando um oficial superior ou general entra no restaurante (chamado pelos 
militares de rancho) nos horários das refeições); aprendem a apresentar um comportamento 
adequado e aceitável pelo Batalhão durante as refeições.
20. Os soldados são instruídos a demonstrar atitudes e procedimentos adequados como, por 
exemplo, tratar o público externo com polidez e fineza, mas com firmeza, visando sempre a 
obtenção da autoridade sobre o público externo.
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estratégicas simulando, para isso, a comunicação em situações de 
guerra.

Nas instruções de defesa do aquartelamento, os militares recebem ins-
truções acerca de como devem proceder na manutenção da segurança do 
Batalhão. Vale lembrar que em todos os Batalhões do Exército Brasileiro 
existem militares que realizam ações para segurança destas instituições, 
em sua maioria são armados, e agem para a proteção dos armamentos 
que se localizam dentro destes lugares e, também, para a proteção dos 
próprios militares contra inimigos externos. Em tais instruções, os solda-
dos aprendem a como agir em casos de invasão e roubo de armas.

Os soldados possuem em sua formação, também, instruções acer-
ca do fardamento. O fardamento são os uniformes que os militares 
usam quando estão em serviço, geralmente no interior do Batalhão. 
Nestas aulas são mostrados: a composição do uniforme do soldado; 
os cuidados para manter o uniforme em bom estado e com boa apre-
sentação; demonstrar o uso correto dos uniformes. Dessa forma, o 
soldado deverá aprender que sempre será obrigado a se apresentar 
com os calçados limpos e bem engraxados; com as peças metálicas 
brilhantes e limpas; com os uniformes passados, limpos e em bom 
estado; com vincos nas calças e nas camisas; e com as peças do unifor-
me bem ajustadas e corretamente colocadas.

Já nas instruções de hierarquia e disciplina, os soldados aprendem 
a identificar as diversas formas de manifestação de sinais de respei-
to em situações adversas; demonstrar o tratamento correto entre os 
militares das Forças Armadas21 e as Forças Auxiliares22; descrever e 
identificar os procedimentos para a continência individual a pé firme 
(parado) e em deslocamento; como executar a continência individual 
em diferentes situações (tanto dentro quanto fora da Organização Mi-
litar); como proceder corretamente quanto a sua retirada na presença 

21. Exército, Marinha e Aeronáutica.
22. Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Científica.
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de algum superior; identificar os distintivos pertencentes aos postos 
e graduações das Forças Armadas, sobretudo aos do Exército; iden-
tificar os distintivos pertencentes aos cursos e estágios do Exército; 
executar os sinais de respeito e a continência individual.

Outra instrução existente na formação de soldados é a de higiene e 
primeiros socorros em combate. Nesta, o militar aprende a fazer a hi-
giene do seu corpo tanto durante o dia, como na noite e na madruga-
da; a mostrar higiene bucal; tomar banho ao menos uma vez por dia; 
trocar de uniforme e de roupa de cama sempre que possível e necessá-
rio; ficar alerta ao aparecimento de doenças de pele tanto em si quanto 
nos outros soldados, e em caso de aparecimento, deve avisar seus su-
periores imediatos (cabos ou sargentos); modos de contágio de doen-
ças mais comuns e modos de transmissão de tais doenças; medidas 
de prevenção de doenças; cuidados na ingestão de alimentos e água; 
limpeza e higiene das áreas coletivas; técnicas para estancar hemor-
ragias, proteger o ferimento e evitar o choque; utilização do material 
de primeiros socorros; técnicas de mobilização de fraturas; medidas 
preventivas à exposição dos militares em climas extremos; transporte 
de feridos (convencionais ou improvisados); descrever sintomas que 
aparecem nos casos de envenenamento.

No caso das instruções acerca do apronto operacional, o militar 
será instruído a, como o próprio nome diz, se aprontar para situações 
operacionais, como guerras e práticas em campo fora da OM (Orga-
nização Militar). Nestas aulas, é ensinado como preparar o fardo aber-
to23; o fardo de combate24; o fardo de bagagem25 e o suprimento indi-

23. Diz respeito a todo equipamento conduzido preso ao cinto de campanha e ao suspensó-
rio de cada militar.
24. Mochila, na qual o militar levará tudo o que precisa para exercícios e para a guerra. 
Poderá levar, fardamento, ração operacional (comida); equipamentos para transposição de 
obstáculos, entre outros componentes.
25. Usado para transportar o material de uso individual do combatente, material este que 
não está presente na mochila, como a toalha para banho.
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vidual26. Nestas instruções, os militares aprendem a como se preparar 
para exercícios e guerras, como preparar a sua mochila para o comba-
te e como se manter por vários dias sem o contato direto com a OM, 
ou seja, a se manter isolado e a sobreviver em diversas situações.

Segundo Castro e Chinelli (2006), as instruções mais importantes 
para a formação de soldados são a educação moral e cívica, hierarquia 
e disciplina militar e ordem unida. A matéria de educação moral e cívi-
ca é importantíssima para introduzir o soldado à cultura militar pois, 
através desta, são passados todos os valores defendidos pelo Exército 
e, também, a moral defendida por este. Temos como exemplo disso o 
patriotismo27, a camaradagem, a tenacidade, a rusticidade, a fibra, res-
ponsabilidade, a família tradicional, entre outros valores. Já na matéria 
de hierarquia e disciplina, são passados aos militares como o Exército 
se estrutura e se sustenta mostrando, com isso, todos os postos e gra-
duações aqui citados anteriormente, e o mais importante, é mostrado 
para os militares o lugar que ocupam nesta hierarquia; já a disciplina, 
segundo Lima (2010), serve para controlar os corpos dos soldados, com 
a finalidade de adestra-los. Isso também vale para a ordem unida.

De acordo com o Exército Brasileiro, em seu “Manual de Ordem 
Unida” (2003), esta se caracteriza por uma disposição individual e 
consciente, que possui por finalidade a obtenção de determinados 
padrões coletivos de uniformidade e sincronização militar. A ordem 
unida deve ser considerada por todos, tanto pelos instrutores quanto 
pelos soldados, como um significativo esforço para mostrar a própria 
disciplina militar, isto é, mostrar ordem e obediência que se estabe-
lece voluntariamente entre os militares, em vista da necessidade de 
eficiência na guerra. A ordem unida, em suma, capacita o soldado a 
agir coletivamente nas instituições militares.

26. Ração operacional, água, munição e curativo individual.
27. Veneração à bandeira, ao hino nacional, aos heróis da pátria, datas cívicas, tudo celebrado 
em rituais e através de lugares da memória, como estátuas e bustos erigidos em homenagem 
a tais personagens (LIMA, 2010).
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Os oficiais têm esta mesma formação básica voltada para o corpo. 
Contudo, no decorrer do curso de formação, recebem instruções e 
aulas de Política, Geopolítica, História, Estratégia, entre outras disci-
plinas. Tal formação será discutida a partir de agora. A seguir, mostra-
-se a grade curricular da respectiva formação:

Fonte: Xavier (2017).
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Segundo Xavier (2017), os principais intuitos da AMAN são: for-
mar oficiais para serem chefes militares, ou seja, formar líderes de tro-
pa; graduar os oficiais em Ciências Militares; formar o combatente 
de carreira do Exército Brasileiro; desenvolver uma visão sistêmica 
sobre a atuação do militar nas esferas social, política, jurídica, cultu-
ral, científico-tecnológica, humanística, educacional e ambiental nas 
organizações militares do Exército Brasileiro.

As disciplinas de História, Política, Estratégia, Geopolítica, Socio-
logia têm a finalidade de introjetar, nos alunos, os valores morais de-
fendidos pelo Exército e a manutenção destes, tais como o patriotis-
mo, a disciplina e, também, a construção de modelos militares que 
os cadetes devem seguir. Vale lembrar que o ensino de tais matérias 
é extremamente utilitário, pois é retirado destas qualquer ponto que 
discorde dos valores defendidos pela instituição ou que de alguma 
forma difame a imagem dela (OLIVEIRA, 2004).

No primeiro ano de formação na AMAN os cadetes estudam, além 
das disciplinas constantes no currículo, conhecimentos referentes a 
leis e normas, tanto acerca do funcionamento da referida instituição 
quanto das demais Organizações Militares. Estudam também técni-
cas de tiro; técnicas de progressão em campanha; observação e orien-
tação; comunicações; higiene pessoal; primeiros socorros em com-
bate; técnicas especiais; vigilância e reconhecimento; fortificação em 
campanha; técnicas e instruções especiais. Já no segundo ano, dentre 
todas as disciplinas, destacam-se a de História Militar Geral e História 
Militar do Brasil pois estas, de acordo com Xavier (2017), têm por ob-
jetivo familiarizar o aluno acerca da história do Exército e das guerras 
travadas pelo mundo, com a finalidade de incutir em sua personalida-
de as tradições e o passado Exército.

No terceiro ano de formação a disciplina que mais se destaca é 
a Sociologia. A implantação da Cadeira de Sociologia na AMAN 
ocorreu em 2015, com o objetivo de formar os futuros oficiais para 
atuarem no terreno humano em meio as incertezas do mundo 
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pós-moderno. Tal disciplina, para Xavier (2017), capacita os cadetes a 
captar os sinais sociais e culturais emitidos pelas sociedades. No quar-
to e último ano de formação, os cadetes recebem instruções predomi-
nantemente militares, visando assim concluir a formação do oficial 
combatente. No currículo são previstas realizações de diversos exercí-
cios em conjunto que integram as Armas (infantaria, cavalaria, enge-
nharia, comunicações, intendência e material bélico). Tais exercícios 
visam permitir o aluno exercer funções de comando nas operações 
clássicas de ataque e de defesa.

3. CONCLUSÃO

Viu-se, após a execução desta pesquisa, que as finalidades das for-
mações de soldados e oficiais são diferentes. Enquanto o primeiro 
grupo é formado para exercer a sua função por no máximo oito anos 
o segundo grupo, por sua vez, é formado para seguir carreira e pos-
suir estabilidade na Organização Militar, de forma que possa ascender 
na hierarquia até chegar ao posto mais alto, que é o de Marechal.

Existem, também, vários pontos convergentes e divergentes nas 
respectivas formações. Tanto os soldados quanto os tenentes têm 
seus corpos adestrados, por conseguinte, aprendem movimentos cor-
porais militares, tais como a ordem unida, a reverência prestada aos 
militares superiores hierarquicamente, a disciplina corporal e, tam-
bém, atitudes a serem tomadas em períodos belicosos, tais como ca-
muflagem e prática de tiro. No tocante aos pontos divergentes, deve-
-se ressaltar que os oficiais são formados para serem líderes de tropa, 
enquanto os soldados se formam para serem comandados. Os tenen-
tes possuem, além da formação básica igual a dos soldados, uma for-
mação acadêmica que engloba disciplinas como a História, a Sociolo-
gia, Política, Estratégia, Defesa, entre outras.

Estudar tais disciplinas, de acordo com os resultados desta pesqui-
sa, possibilita ao/à oficial conseguir enxergar a realidade histórica, 
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social e cultural na qual ele/a está inserido/a e, principalmente, que 
ele/a consiga combater nas novas formas de guerra (irregular e hí-
brida, por exemplo) que, em sua maioria, são travadas no ambiente 
urbano. Assim, ele/a pode entender de forma mais completa a com-
plexidade das relações sociais, tanto em períodos belicosos quanto em 
períodos de paz.

Conclui-se, assim, que os militares, apesar de possuírem uma for-
mação básica em comum, formam grupos heterogêneos, não obstan-
te coesos, de forma que cada um deles possui uma função específica, 
visando sempre manter vivas as tradições do Exército, sua história, 
seus valores, a disciplina e, sobretudo, defender o território brasileiro 
do que eles julgam ser uma ameaça.
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RESUMO

Este texto tem como tema as disciplinas propostas pela Reforma 
Benjamin Constant de 1890 e a identidade proposta ao ensino se-
cundário por meio das mesmas. O objetivo é analisar as disciplinas 
da reforma e compreender o processo de construção do ensino se-
cundário brasileiro na Primeira República, e também reconhecer as 
representações contidas nas disciplinas e a tentativa de construção e 
disseminação de uma identidade nacional, nos levando a considerar o 
ensino secundário deste período também como uma ferramenta de 
propagação de ideais políticos, estes que buscavam a construção de 
um sentimento de nação e de pertencimento. A pesquisa tem como 
fonte principal o Decreto n. 981 de 1890, este disponível digitalmen-
te no site oficial da Câmara dos Deputados do Brasil. A História da 
Educação em conjunto com a História Cultural, embasam o estudo. 
Tomando como referencial teórico de autores como Roger Chartier, 
Sandra Jatahy Pesavento e Maria de Lourdes Mariotto Haidar busca-se 
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compreender o contexto de implantação da reforma, de forma a com-
preender a mesma. Torna-se perceptível neste primeiro momento de 
análise que algumas disciplinas propostas pelo decreto tinham claras 
intenções de modelar a moral e o civismo dos estudantes do ensino 
secundário brasileiro no final do século XIX.

Palavras-chaves: História da Educação. Ensino Secundário. Refor-
ma Benjamin Constant.

INTRODUÇÃO

O Império Brasileiro foi marcado por uma série de conflitos inter-
nos, entre as províncias e o Estado. Neste período, o “sistema edu-
cacional” era alvo constante de modificações, dentre elas o Ato Adi-
cional de 1834 pode ser considerado como uma das mais expressivas 
mudanças. O Ato trazia em seu texto a defesa de que toda província 

seria responsável pela sua instrução primária e secundária. Dessa for-
ma, a partir dos anos de 1830, cada província brasileira iniciou a ten-
tativa de estruturação de seu sistema de ensino, o que não ocorreu 
de forma satisfatória devido à falta de recursos financeiros e técnicos, 
visto que o Estado não oferecia suporte.

Percebendo este momento de grandes tensões, em específico no 
âmbito educacional, este trabalho tem como objetivo fazer uma análise 
do ensino secundário brasileiro a partir da Reforma Benjamin Constant 
de 1890, buscando problematizar como as disciplinas apresentadas em 
seu currículo propuseram a construção de um conjunto de aspectos 
morais, na tentativa de formação do aluno enquanto cidadão, conse-
quentemente, desenvolvendo uma identidade do Brasil como nação.

Fazendo uso de questões teórico-metodológicas da História da 
Educação e da História Cultural, acredita-se ser possível visualizar, 
por meio de representações contidas na lista de disciplinas, os rumos 
tomados pelo ensino secundário após a reforma aqui apresentada. 
Em específico, busca-se analisar como este decreto propôs construir 
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de forma indireta uma identidade que contivesse os ideais políticos 
daquele período e aplicá-la aos alunos.

Com base na obra “ Formação das Almas” de José Murilo de Car-
valho (1990), a qual retrata a república e sua implantação, pudemos 
perceber que os ideais de igualdade e liberdade estabelecidos ante-
riormente pela conceituação clássica de República, sofreram novas in-
terpretações gerando distorção na implantação de um sistema repu-
blicano no Brasil; tal distorção impactou diretamente na organização 
do sistema de ensino secundário do país, fazendo com que o mesmo 
se tornasse uma ferramenta político-ideológica.

Com base na pesquisa deste ensino poderemos perceber que as-
pectos como a nomenclatura das disciplinas influenciaram dire-
tamente em como o aluno se construiu como ser social e como tal 
construção estava nitidamente ligada à manutenção de um sistema 
elitista, ao mesmo tempo que buscava construir um ideário de unida-
de no território do país.

ASPECTOS GERAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO NO BRASIL

O ensino secundário brasileiro iniciou seu processo de estruturação a 
partir do Ato Adicional de 1834, momento em que cada província do ter-
ritório brasileiro seria responsável por construir meios para sua instrução.

O ensino secundário provincial, embora enriquecido graças a ampliação 

dos estudos matemáticos, ao maior desenvolvimento dado as línguas 

modernas e à criação de cadeiras de geografia e história, antes pratica-

mente inexistentes, limitava-se, entretanto, com pouquíssimas exceções, 

às disciplinas exigidas como preparatórios para o ingresso nas Acade-

mias (HAIDAR, 2008, p. 21).

Entretanto, este ensino não prezava pela disseminação do conheci-
mento como um direito do cidadão, o que se via era um ensino com 
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foco no ensino superior, destinado ao ingresso de cursos como En-
genharia, Direito e Medicina, o que claramente nos demonstra que 
o mesmo se destinava a minoria da elite. Vale ressaltar que aqui não 
nos referimos a elite composta um conjunto de famílias detentoras 
do poder local.

Com base no estudo desenvolvido no projeto “O ensino secundá-
rio na Primeira República: mapeamento a partir da documentação 
oficial de 1808 a 193028”, da Universidade Federal de Catalão-UFCAT, 
foram construídos gráficos com o objetivo de esboçar as instituições 
e cadeiras29 de ensino secundário desenvolvidas no império e repúbli-
ca brasileiros.

O primeiro gráfico traz consigo informações referentes à cria-
ção de instituições de ensino durante os anos de 1808 a 1930. É 
importante destacar essa volta ao ano de 1808, pois na documen-
tação pesquisada constatou-se que não poderiam ser analisados 
os dados do período republicano sem antes constatar a abertura 
de instituições ou aulas que foram realizadas no império. Os grá-
ficos 1 e 2 estão divididos nas cinco regiões do território brasileiro: 
Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Além da divisão por 
regiões os quadros são organizados por períodos subdivididos em 
oito momentos históricos

O processo de subdivisão por décadas da Primeira República 
foi desenvolvido com o objetivo de facilitar a interpretação dos 
dados, e devido ao fato de estarem quase que minimamente deta-
lhados, os mesmos possibilitam uma série de novas vertentes para 
análise.

28. O projeto é coordenado pela Prof. Fernanda Barros e atualmente é composto por alunos 
e alunas de graduação, pós-graduação e pós-doutorado, sendo desenvolvido junto a Unidade 
Acadêmica Especial de Educação da Universidade Federal de Catalão.
29. Consistem em disciplinas isoladas geralmente ministradas em casa no período imperial, 
e que posteriormente seriam reunidas em instituições de ensino.



143

Gráfico 1: Número de instituições de ensino abertas entre 
os anos de 1808 a 1930, por década e região.

Fonte: Dados obtidos pelos pesquisadores do Projeto de Pesquisa: 
O ensino secundário brasileiro na Primeira República: mapeamento 

a partir da documentação oficial de 1889 a 1930.

Ao observarmos os dados referentes à criação de instituições de 
ensino secundário na Primeira República (gráfico 1), podemos per-
ceber nitidamente onde se encontra o maior número de instituições, 
nas regiões Sudeste e Nordeste. Para que se possa compreender qual 
o motivo da maior concentração do ensino nessas regiões se faz ne-
cessário ter conhecimento acerca do período em questão, e aspectos 
econômicos e políticos ali envolvidos.

Ao analisarmos a região Nordeste, fica perceptível um maior nú-
mero de instituições de ensino secundário, sendo 10. Investimento 
que poderia ser reflexo do desenvolvimento intensivo da produção de 
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cana-de-açúcar na região entre os anos de 1822 e 1834. Devido a essa 
ascensão da economia nordestina e ao grande contingente populacio-
nal, se fazia necessária a criação de tais instituições para que fossem 
satisfeitas as necessidades dos produtores e latifundiários que ali resi-
diam, mais especificamente, para que os filhos dos grandes donos do 
capital tivessem acesso à instrução e preparação para que pudessem 
adentrar em algum dos cursos de grande expressão da Primeira Re-
pública, como Direito e Medicina.

A região Sudeste, por seu lado, também demonstra um gran-
de número de instituições de ensino secundário criadas, nove. Esse 
desenvolvimento desproporcional se comparado às demais regiões 
poderiam ser visto como recorrente ao fato de que nessa região se 
encontram duas das maiores províncias do Brasil em termos econô-
micos e populacionais, Minas Gerais e São Paulo. Esta concentração 
de instituições na região Sudeste se justifica devido às forças políti-
cas instaladas no local, as quais expunham seu poderio também por 
meio da estruturação de seu ensino, visto que este período era re-
pleto de disputas de poder entre as províncias. Devemos considerar 
que a Corte também estava localizada nesta região, sendo mais um 
aspecto que reafirma a mesma como potência educacional, pois era 
a região que em 1837 desenvolveu um novo colégio de instrução se-
cundária que deveria ser visto como modelo para os demais.

Como afirma Haidar (2008, p. 21), “[...] Na Corte, por Decreto de 
2 de dezembro de 1837, foi o Seminário de São Joaquim transforma-
do em estabelecimento de instrução secundária sob a denominação 
de Colégio de Pedro II”. O colégio fora desenvolvido com base nos 
ideais franceses de educação, no qual seriam aderidos os estudos si-
multâneos e seriados, tendo duração de 6 a 8 anos.

A maioria dos alunos pertencia à elite econômica e política do país, ape-

sar de haver a previsão para estudantes destituídos de recursos. Imbuído 

dos valores europeus de civilização e progresso, os alunos do Imperial 
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Colégio saiam com o diploma de Bacharel em Letras, aptos a ingressar 

nos cursos superiores (GONDRA, 2008, p. 127).

Embora o ensino aplicado no Colégio de Pedro II, atribuindo um 
diploma e um caminho mais certeiro ao ensino superior, poucos con-
seguiam sair, pois o ensino de longa extensão fazia com que vários 
alunos procurassem caminhos mais rápidos e facilitados para o in-
gresso nos cursos superiores, recorrendo por muitas vezes a liceus, 
atheneus e escolas de cadeiras reunidas.

Abaixo temos o gráfico 2, no mesmo consta informações referen-
tes à criação de cadeiras de ensino secundário durante o período de 
1908 a 1930.

Gráfico 2: referente ao número de cadeiras de ensino entre os anos de 1808 e 1930.

Fonte: Dados obtidos pelos pesquisadores do Projeto de Pesquisa: 
O ensino secundário brasileiro na Primeira República: mapeamento 

a partir da documentação oficial de 1889 a 1930
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A maior concentração de cadeiras, como se nota, nas regiões Nor-
deste e Sudeste pode ser vista como resultado do mesmo fator men-
cionado anteriormente, poder econômico e político, e satisfação da 
burguesia alojada nesses locais. Outro ponto que é de grande expres-
são dentro dos dados coletados é o período após 1915, que a partir 
do mesmo não ouve nenhuma criação ou transformações de ensino 
secundário registrada nos documentos do governo central brasileiro. 
As iniciativas de criação eram registradas nos estados e esses dados 
ainda não foram levantados pela pesquisa.

A reforma Benjamin Constant30 foi um dos fatores mais expres-
sivos para a construção da república brasileira no quesito da instru-
ção, sendo influenciada por filosofias positivistas. Constant baseava-se 
no físico e no material, ou seja, opunha-se aos ideais da metafísica 
e da teologia. Dentre os principais aspectos de sua reforma, podem 
ser frisadas questões como a descentralização e a liberdade para ini-
ciativas privadas. Mas acima de tudo, a reforma Benjamin Constant 
pregava por ideais básicos de laicidade, gratuidade e obrigatoriedade 
do ensino.

Outro objetivo da Reforma foi o de fundamentar a educação na ciência, 

em detrimento da tradição clássica. A predominância literária, de acordo 

com a ordenação positivista e liberal, foi substituída pela científica, em-

bora, segundo, José Veríssimo, Benjamin Constant não demonstrasse co-

nhecer suficientemente as concepções de educação de Augusto Comte, 

pois incluía já na escola de 1º grau a aritmética, a geometria prática e, na 

de 2º grau que se iniciava aos 13 anos, além destas, a trigonometria, as 

ciências físicas e naturais. Esta introdução das ciências antes dos 14 anos 

não era recomendada por Comte, para quem, até esta idade, a criança 

30. Benjamin Constant foi um militar, político e professor brasileiro, sendo visto como um 
grande disseminador dos ideais positivistas no país, além de ser autor da faixa “Ordem e Pro-
gresso” na bandeira nacional. Mais informações acerca do mesmo podem ser acessadas em “ 
Benjamin Constant, Só História, 2009).
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deveria receber uma educação de caráter estético, baseada na poesia, na 

música, no desenho e nas línguas, semelhante estudo, essencialmente 

isento de preconceitos quaisquer, consiste apenas em exercícios estéti-

cos, em que as leituras poéticas são criteriosamente combinadas com o 

canto e o desenho (MEZZARI, 2001, p. 89-90).

A partir da citação anterior, fica perceptível afirmações referentes a 
como o positivismo integrou a formatação do sistema educacional se-
cundário brasileiro desde os primórdios de sua construção, até o desen-
volvimento de sua primeira reforma. A inclusão científica no currículo 
secundário fez com que a instrução brasileira fosse vista se moldando 
gradativamente com base na tão bem-conceituada educação francesa.

A construção do ensino secundário envolveu uma série de fatores ideo-
lógicos, políticos, econômicos e sociais. Essa série de conceitos influencia-
dores de sua formação trouxeram ao ensino grandes complicações para 
que o mesmo se firmasse de modo que os cidadãos da então República 
Brasileira fossem satisfeitos, o que claramente nunca foi o objetivo dos go-
vernantes e construtores do ensino a não ser em seus conceitos.

Para que possa ser compreendido o processo de criação e constru-
ção do ensino secundário brasileiro na Primeira República e como o 
mesmo influenciou no modelo republicano de se organizar, se vê a 
necessidade de discorrer sobre como o Brasil desse período se encon-
trava, o que faz com que voltemos desde a apropriação e implantação 
das concepções europeias republicanas e como a mesma foi represen-
tada em território brasileiro.

A REFORMA BENJAMIN CONSTANT E O CURRÍCULO PROPOS-
TO AO ENSINO SECUNDÁRIO: REPRESENTAÇÕES E IDENTIDADE

Como abordamos anteriormente, o ensino secundário brasilei-
ro se desenvolveu lentamente no Império devido a muitos fatores, 
mas especialmente à falta de investimentos. Posteriormente, com a 
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transição do regime monárquico ao regime republicano, algo já pre-
visto por uma minoria letrada concentrada principalmente no Estado 
de São Paulo, houve um agravante na manutenção do ensino secun-
dário, visto que o plano republicano não havia sido algo arquitetado 
de maneira a sanar problemas educacionais presentes.

Esta sessão é importante para que o processo de reconhecimen-
to do ensino secundário e sua influência social sejam compreen-
didos histórica e culturalmente, abordando a Reforma Benjamin 
Constant (1890), Decreto n. 981 de 8/11/1890, aprovada no Go-
verno Provisório pelo General Manoel Deodoro da Fonseca, como 
marco que passou a ser visto como grande momento de mudan-
ça educacional devido ao seu caráter, aparentemente, renovador, 
pois tinha como objetivo solucionar problemas relacionados a 
instrução.

Sandra Jatahy Pesavento em sua obra História e História Cultural 
(2005, p. 39) afirma que “As representações construídas sobre o mun-
do não só se colocam no lugar deste mundo, como fazem com que 
os homens percebam a realidade e pautem sua existência”. As repre-
sentações contidas no currículo do ensino secundário e no próprio 
ensino nos demonstram constantes tentativas do governo em manter 
a ordem social, esta baseada na manutenção das classes, bem separa-
das, numa clara escolha da elite, classe que deveria ter acesso à uma 
formação de qualidade.

Com relação ao decreto, seu artigo inicial é contundente: “Art.1° 
é completamente livre aos particulares, no Districto Federal, o ensino 
primário e secundário, sob as condições de moralidade, hygiene e es-
tatística definidas nesta lei” (BRASIL, 1890).

No seu art. 20, a reforma inicia pregando por ideais de moralida-
de. Entretanto, podemos destacar que este aspecto de moralidade, 
constantemente citado no texto da reforma, se baseia em princípios 
de conduta construídos pelos detentores do poder, os quais desenvol-
viam tais aspectos como forma de controle social.
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Art.20. O curso integral de estudos do Gymnasio Nacional será de sete 

anos, constando das seguintes disciplinas: Portuguez; Latim; Grego; In-

glez; Alemão; Mathemática; Astronomia; Physica; Chimica; História Na-

tural; Biologia; Sociologia e moral; Geographia; História universal; His-

tória do Brazil; Literatura Nacional; Desenho; Gymnastica, evoluções 

militares e esgrima; Musica. (BRASIL,1890)

Com relação ao currículo da Reforma Benjamin Constant, o mes-
mo se dividia em disciplinas que seriam distribuídas em um curso de 
sete anos. Ao analisá-las podemos perceber uma grande valorização 
em disciplinas de línguas estrangeiras e literatura, sendo o latim a lín-
gua mais valorizada, pois era também a origem da língua portugue-
sa. Com relação ao grande número de línguas estrangeiras, podemos 
evidenciar que a valorização que se tinha das línguas europeias ainda 
se fazia presente, embora entre as línguas inglesa e alemã, os alunos 
pudessem optar por aquela que fosse de seu interesse para posterior-
mente efetuar os exames.

A disciplina de História se via representada por três derivações, 
as quais duas delas se referiam ao estudo do Brasil. Com relação à 
História programada no currículo, podemos perceber que a mesma 
teria papel de representação da importância do país, dos seus ideais, 
e reforço da aversão portuguesa. Já a História Universal destacava 
a desvinculação com o Estado Português, e valorizando as alianças 
construídas com a Inglaterra e França, que neste momento possuía 
grandes relações mercantis e ideológicas com o Brasil.

Ao observar a disciplina de Sociologia, podemos perceber que a 
Reforma dispõe a mesma totalmente imbuída dos ideais de moral e 
civismo citados anteriormente. A sociologia moral seria baseada na 
sociologia clássica, responsável pela análise do comportamento do 
ser social em sua comunidade, e passou a citar quais seriam as ações 
de boa conduta, ou seja, podemos perceber que a sociologia aplicada 
após a reforma seria representada com uma condutora de princípios 
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morais que o governo buscava impor. Podemos reafirmar a fala ante-
rior por meio das punições direcionadas aos professores que infligis-
sem quaisquer dessas condutas.

No currículo, pode também ser notada a valorização que se tem 
por meio das representações trazidas pela literatura nacional. Já dis-
ciplina de ginástica também demonstra sua junção com conceitos de 
valorização do sistema nacional, pois está atrelada a concepções mi-
litares, o que demonstra a representação de homens e mulheres em 
seus respectivos lugares de atuação. O que pode ser reafirmado com 
base na obra de Barros (2017), que nos expõe como os modelos de 
organização do ensino secundário eram sexistas.

Com relação ao Art. 30 do texto da Reforma, o qual faz referência 
às disciplinas que seriam ofertadas em cada série do ensino secundá-
rio, podemos perceber que a disciplina de Sociologia e moral está in-
tegrada ao sétimo e último ano de curso, em que postula “1ª cadeira- 
Sociologia e moral. Noções de direito pátrio e de economia política: 6 
horas”. A disciplina em questão possui o dobro das horas das demais 
disciplinas que constavam no sétimo ano, sendo estas História do Bra-
sil e História da Literatura Nacional.

Com base nas disciplinas ofertadas na última série, podemos 
perceber que todas fazem referência ao território nacional, como 
a de Sociologia e moral, que expõe claramente seu objetivo de 
representar a pátria como objeto de estudo a ser compreendido 
devido a sua grande importância em construir o cidadão, ade-
quado ao ideal de nação que o programa educacional postula e a 
disciplina teria como objetivo desenvolver o sentimento do Brasil 
como nação.

No sétimo ano de estudo, as instituições de ensino secundário se-
riam responsáveis por ofertar aulas de revisão sobre todas as discipli-
nas estudadas para preparar os alunos para os exames de madureza 
e admissionais. Outro ponto de grande importância no currículo e 
artigos da reforma, são suas exigências com relação à higiene tanto 
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institucional quanto de cada aluno ou lente31, como podemos obser-
var no Art.31 “3° referente as condições para matricular-se no ensino 
secundário, “Para admissão á matricula do 1° anno é indispensável 
[...] que prove ter sido vacinnado. ”, a reforma de Constant postulava 
além de ideais morais, ideais sanitaristas.

Art.52. A direção do ensino e a inspeção dos estabelecimentos de instru-

ção primária, secundária e normal do Distrito Federal será exercida, sob 

administração superior do Ministério da Instrução Publica, por:

Um inspetor geral de Instrução primaria e secundária;

Um conselho diretor de Instrução primária e secundária, e por inspecto-

res escolares de districto” (BRASIL,1890).

Ao analisarmos o artigo notamos quão exigentes eram as inspeções 
acerca do ensino secundário, isso nos remete à padronização que se espe-
rava do ensino reestruturado pela reforma, o que faz com que percebamos 
que a sistema educacional após a Reforma Benjamin Constant se atrelou 
de forma inquestionável aos ideais propostos pela bandeira de ordem e 
progresso. Destacamos também que tais exigências sobre padrões de hi-
giene funcionariam como um método de filtragem do público ingressante 
ao ensino, visto que somente a elite poderia acatar estas exigências.

A Reforma Benjamin Constant traz à tona os ideais de controle 
que o governo infundia no país de maneira subliminar, visto que a 
maior parcela da população a via como benéfica. Como podemos 
observar, constantes punições eram destinadas aos lentes e docentes 
que de algum modo infringissem as predisposições do decreto.

Art.65 1°No caso de reincidência, e quando os professores e diretores 

ofenderam ou consentirem em ofensas à moral e bons costumes nos 

31. Termo cujo significado consiste em “aquele que lê”, o mesmo possui origem portuguesa 
e era constantemente utilizado para se referir aos professores, em especial aos catedráticos.
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seus estabelecimentos, o conselho diretor mandará fechar a respectiva 

aula, escola ou collegio, sem prejuízo de outras penas a que estejam su-

jeitos os delinquentes. (BRASIL,1890)

A Reforma Benjamin Constant trouxe ao ensino e, consequente-
mente, à sociedade brasileira, a reafirmação de uma ideologia mo-
ral e de bons costumes. Esses eram constantemente relacionados aos 
princípios cristãos de bom comportamento, herança da permanência 
europeia no país que os governantes tanto negavam. As representa-
ções contidas no ensino após a reforma nos reafirmam a manutenção 
das desigualdades sociais já existentes no Império no viés educacio-
nal, representando os ideais de boa conduta como percussores para 
um bom desenvolvimento instrucional, da elite.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O texto trouxe consigo o objetivo de apresentar a pesquisa sobre es-
tudar o ensino secundário a partir da Reforma Benjamin Constant a ele 
designada, bem como suas representações e tentativas de proposição de 
uma identidade brasileira definida por uma série de interesses da elite.

Por meio do documento oficial do Decreto de n. 981 de 
8/11/1890, pudemos desenvolver algumas considerações que, como 
descrito anteriormente no decorrer do texto, ressaltam que a refor-
ma se desenvolveu em meio a conflitos políticos e sociais, como a 
transição da Monarquia brasileira para a República, e a tentativa de 
construção de um sentimento de nacionalidade para que população 
pudesse se reconhecer como integrante de uma nação.

Pudemos perceber que a Reforma Educacional Benjamin Cons-
tant propôs a organização educacional e carregou consigo ideologias 
no plano curricular que seriam impostas de modo que o público alvo 
perpetuasse essas formas de pensar, visto que não eram explicitas 
as reais intenções da elite, mas se configuravam como maneiras de 
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definir o certo e o errado que, por seu lado, deveriam moldar o com-
portamento dos cidadãos instruídos e, portanto, imbuídos dos ideá-
rios de ordem e progresso da nação.

A Reforma Educacional Benjamin Constant buscava, assim, ade-
quar o ensino secundário aos ideais republicanos, que embora carre-
gassem um discurso de igualdade e harmonia entre a população e os 
órgãos governamentais acabaram se construindo de forma a ser mais 
um fator de segregação social, nos deixando claro que a mudança de 
regime não acarretou mudanças expressivas na vida das classes infe-
riores, que continuaram subalternas e sem acesso amplo ao ensino. O 
ensino secundário foi frequentado por um público já predestinado, ou 
seja, a reforma de Constant serviu para aclamar as divisões sociais que 
já se viam retratadas no Brasil Império, porém, com ares de mudança.

Pode-se, por fim, constatar que a identidade proposta pela reforma 
remeteu aos alunos ideais para a consolidação da República. Benja-
min Constant desenvolveu um projeto cujas novidades já eram es-
peradas pela elite brasileira desde o momento em que Deodoro da 
Fonseca efetuou o golpe militar. Com isso, percebe-se que a tentativa 
de construção de um sentimento nacional por meio do ensino, mas 
que pode ser interpretado como uma tentativa de se estabelecer uma 
ideologia já esperada.

Com base no que se pode captar com relação às representações no 
ensino secundário a partir da Reforma Benjamin Constant, podemos 
perceber que tal tema ainda tem muito a ser pesquisado, pois perce-
ber as concepções de aplicações de cada disciplina seria algo de gran-
de valor para pesquisas futuras.
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Resumo: O escopo deste artigo procura viabilizar uma discussão 
sobre como se articulam os educadores no enfrentamento da realida-
de de precarização do trabalho docente. No que pese essa conjuntura, 
estruturou-se metodologicamente em duas seções teóricas: abordou-
-se algumas particularidades desta precarização do trabalho e a impor-
tância do enfrentamento docente frente esta precariedade. Nas consi-
derações finais abordou-se como reflexão uma realidade de educação 
resultante do enfrentamento docente, com apoio as teorias freireanas. 
Compreende-se que a profissão docente se configura de demasiada 
importância, sobretudo, as formas como a qual os educadores enfren-
tam a realidade de precarização do trabalho com intuito de uma peda-
gogia libertadora, apresentam-se valorosas na formação de cidadãos 
críticos e conscientes de seu papel transformador no mundo.

Palavras-chave: Educação. Precarização do trabalho. Enfrenta-
mento docente.
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Introdução

A precarização do trabalho docente, assim como a precarização 
no mundo do trabalho como um todo, tem-se representado aspecto 
chave para a péssima qualidade do ensino no Brasil. Contudo, essa 
nuance não consiste como o único fator que contribui para o despres-
tígio educacional no país, uma vez que os próprios educadores, de 
certa maneira, reproduzem algumas manifestações que, se não pio-
ram esse quadro, no mínimo reforça tal realidade.

Nessa premissa o presente artigo propõe como objetivos: a) pos-
sibilitar a reflexão sobre a precarização do trabalho docente b) via-
bilizar o entendimento sobre importância do educador no enfren-
tamento da precariedade de seu labor; b) apontar a importância do 
educador no processo de ensino-aprendizagem diante uma pedagogia 
consciente e crítica juntamente com os alunos.

Dessa forma, estruturou-se o artigo em duas seções teóricas, no 
qual, trata-se em primeiro lugar da precarização do labor docente e 
em segunda seção, abordou-se sobre o enfrentamento deste profis-
sional frente ao estado de precariedade e, por fim, nas reflexões finais, 
buscou-se uma reflexão hipotética de sobre a realidade resultante de 
tal enfrentamento, com apoio as teorias freireanas.

Desta forma, apresenta-se a problematização que guiou as pesqui-
sas bibliográficas e as reflexões gerais: de qual maneira o profissional 
docente está enfrentando a realidade educacional em seu cotidiano 
com finalidade de educar os alunos de forma crítica e consciente, so-
bretudo, considerando a precarização de seu labor?

Algumas características da precarização da profissão docente

Antes de tudo, ao escrever este artigo, pensou-se nos profissionais 
mais atuantes no processo de ensino-aprendizagem: os professores e 
professoras. Por isso, essa primeira seção pretende problematizar a 
respeito do contexto laboral destes profissionais, sendo que, não há 
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o que se discutir sobre a valorização e importância da educação, sem 
considerar como se configura o status quo da profissão docente, inclu-
sive, suas contradições. Desta feita, apresentam-se algumas caracterís-
ticas de tal realidade, para quebrar qualquer tipo de “romantização” 
sobre a temática.

No decorrer do texto, essas características tornam-se nítidas, por 
isso, dispensa-se uma escrita enrijecida, ou seja, expositiva de forma 
cansativa. A ideia é dialogar sobre algumas nuances da educação e do 
processo de precariedade no qual estão submetidos os profissionais 
da educação. Vale dizer também, que os aspectos supramencionados 
que seguem, servem como pressupostos de uma avaliação prévia, ao 
dizer que, os processos de precarização do trabalho docente fazem 
simbiose com a desvalorização desta categoria, diante das legislações 
não cumpridas, sobretudo, refletem no desprestígio social cada vez 
mais latente no Brasil.

Ao falar de precarização do trabalho docente, deve-se remeter so-
bre a precarização do trabalho de uma forma geral, que para Oliveira 
e Pires (2014, p. 75), tal “situação de trabalho precário teve seu início 
associado às mudanças percebidas no mundo do trabalho ocorridas 
por volta da década de 1970”. Concorda-se com o que ambos os auto-
res dizem, uma vez que a profissão docente esteve atrelada, sobretu-
do, por uma lógica de flexibilização advinda da herança fabril fordista, 
na captura da subjetividade dos trabalhadores, pelo qual, redesenhou 
o papel do proletariado. Teve-se, nessa premissa, um profissional mul-
titarefado, diante da lógica de contratos atípicos, longas jornadas de 
trabalho e quase sem nenhum direito.

É por isso que, na perspectiva histórico-ontológica, o novo comple-

xo de reestruturação produtiva não possui caráter “neutro” na pers-

pectiva da luta de classes. Ele apenas expressa, na medida em que se 

desenvolvem as alterações do processo de trabalho, algo que é in-

trínseco à lei da acumulação capitalista: a precarização da classe dos 
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trabalhadores assalariados, que atinge não apenas, no sentido objetivo, 

a sua condição de emprego e salário mas, no sentido subjetivo, a sua 

consciência de classe. (ALVES, 2000, p. 09).

Essa realidade não foi diferente para a profissão docente, já que a 
própria educação se insere numa lógica capitalista. Basta considerar 
a premissa deste sistema pelo qual prevê a necessidade de capacitar 
profissionais repletos de informações mecanizadas. Enquanto para al-
guns, a educação objetiva a dominação (burguesia), para outros, ser-
ve para a mão de obra (o proletário), nisso, despreza também o perfil 
subjetivo dos trabalhadores.

Outra consideração que se faz pertinente comentar, concerne pelo 
próprio âmago da educação, atender requisitos hierárquicos de pla-
nos societários, como, por exemplo, a monopolização de classes nos 
cursos universitários de maior contrapartida socioeconômica. Em 
outras palavras, os filhos dos ricos ocupando cadeiras em universida-
des públicas e de qualidade em cursos de elite (Direito, Engenharia, 
Medicina, entre outros), enquanto os filhos dos pobres ingressam nos 
cursos de menos prestígio social e econômico, que por ventura, en-
caixam-se nas diferentes licenciaturas.

Apresenta-se essa discussão primária com o intuito de refletir so-
bre quem são os alunos que chegam aos cursos de licenciatura. Em-
bora não se represente por uma verdade generalizante e absoluta, tal 
cenário tornou-se de conhecimento popular, no qual vê-se um domí-
nio de alunos filhos de ricos/classe média alta fazendo cursos elitiza-
dos e, em contrapartida, alunos filhos de pobres em cursos, na sua 
maioria, noturnos, para justamente trabalharem e estudarem. Con-
siderando tais aspectos, tem-se um perfil de quem, mais ou menos, 
ingressa nos cursos de licenciatura.

Em complemento a essa discussão, no qual aborda a educação pro-
movida como uma mercadoria, compreende-se que o próprio fato de 
“ensinar” para uma lógica de mercado, corrobora com a precarização 
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da profissão docente. A autonomia do professor, nesses casos, é supri-
mida e isso se vale pelo motivo das aulas terem um caráter de repasse 
de informação com o objetivo dos alunos serem apenas efetivos na 
hora dos vestibulares. Sendo assim, o professor deixa de seguir sua 
criatividade e passa a atender a especificidade objetiva de preparar o 
aluno para uma prova.

A transformação da educação em mercadoria implica na desvalorização 

social do papel do professor. Assim, o trabalho dos profissionais do saber 

fica completamente atrelado ao atendimento de mercado, com sua capa-

cidade criativa e atuação restrita. Perdem a qualidade de função essencial 

ao ensino para figurarem como meros operadores da educação. (OLI-

VEIRA; PIRES, 2014, p. 86).

Ao implicar o processo educativo apenas para o mérito momentâ-
neo do aluno que “passa” no processo seletivo, persiste-se, o próprio 
educador na ideia de que o seu papel é simplesmente de um coadju-
vante no processo educativo. Foge-se nessa lógica do que se instiga 
como o papel do educador, pelo qual deveria mediar o conhecimento 
e valorizar as experiências dos alunos, enquanto constructos de um 
novo saber. Por isso, pode-se atrelar o processo de precarização do 
trabalho docente juntamente com esse desprestígio que às vezes, a 
própria classe promove.

A não participação dos professores faz com que o mesmo transforma-se 

apenas em um comunicador, seu trabalho sendo considerado meramen-

te técnico, ou seja, qualquer pessoa pode, dentro da concepção neolibe-

ral de educação, lecionar aulas uma vez que pode seguir o currículo que 

já vem pronto. (FIGUEIREDO; ALANIZ; BILHEIRO, 2016, p. 520).

Essas questões mencionadas não tencionam um ataque irrespon-
sável sobre os educadores, inclusive, acredita-se que muitas vezes essa 
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realidade se desenha em forma de necessidade do emprego, contradi-
zendo até mesmo os princípios do sujeito-educador. Entretanto, deve-
-se lembrar de que a educação é muito mais do que repassar fórmulas 
prontas para ingressar numa carreira, ou seja, a educação deve ser 
vista como preparo para a vida, leitura crítica de mundo, para que as-
sim, os sujeitos possam ser partícipes e transformadores conscientes.

Por essas razões mencionadas, tem-se como uma das faces da edu-
cação no Brasil, a própria contradição no processo do “ser educador”. 
Diz-se isso, pois, com a precarização do trabalho, os baixos salários, 
as dificuldades de ingresso, entre outros fatores, apresentam-se uma 
margem para que os educadores aceitem qualquer tipo de condição 
laboral, com premissa de pertencimento no mundo do trabalho e 
fuga da miséria.

“O professor é elemento fundamental para o bom funcionamento 
do sistema escolar. Todavia os fenômenos atrelados a precarização do 
trabalho docente contribuem para uma perda significativa na quali-
dade do processo ensino-aprendizagem” (OLIVEIRA; PIRES, 2014, p. 
91). Isso se constitui, principalmente, porque o educador em condi-
ções precárias, no que corresponde, entre outras coisas, o não cum-
primento de leis que asseguram uma carreira estabilizada, necessita 
de complementar sua carga horária em outras escolas, bem como, 
em disciplinas nas quais não se tem formação.

Abonizio (2012, p. 17), diz que a “necessidade dos profissionais da 
educação se engajar em atividades que complementam suas rendas 
pode ser decorrência dos parcos salários obtidos com o trabalho do-
cente, principalmente aos profissionais da educação infantil”. Acredi-
ta-se nessa realidade, sobretudo, essa é uma das mais nítidas formas 
de precarização dos profissionais docente. Correlaciona-se nesse sen-
tido, a qualidade do ensino comprometida, pois, o profissional sobre-
carregado com aulas, em especial, em lugares diferentes (considere 
o deslocamento), está cada vez sem tempo para aprimorar e refletir 
sobre sua função.
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Quando descreve o termo “sem tempo”, isso se vale tanto para a 
sua sociabilidade como sujeito e também no desempenho de sua pró-
pria reflexão como professor. Imagine-se que o trabalho do docente 
não perpassa apenas ao tempo que se configura a sala de aula, muito 
pelo contrário, o momento de sala de aula é reforçado/justificado em 
qualidade, justamente pelo tempo que o professor consegue preparar 
suas aulas, ou seja, a dinâmica da sua prática consiste entre outras 
coisas pelas horas de estudo e preparo das aulas.

Como pode o educador ser bom no exercício da sua função se 
existem poucos subsídios que corroboram com o bom funcionamen-
to de seu labor? E mais, salienta-se que esse momento fora da sala 
de aula não competem aos seus respectivos salários, sendo assim, são 
atividades extraclasses consideradas como sobre trabalho, pelo qual, 
caracteriza-se também como uma das feições do trabalho precário. 
Oliveira e Pires (2014, p. 80), nesse sentido, salienta que:

[...] o professor tem de prepará-las em casa, o que demanda tempo, cor-

rigir provas e trabalhos, atividades que a lei não determina pagamen-

to ao professor. Atividades extraclasse, prestadas na casa do professor, 

como de correção de provas e trabalhos, preparação de aulas, não são 

consideradas horas extras, até porque não há fiscalização do empregador 

nesse sentido e a atividade é externa.

Cumpre dizer também que o não cumprimento das leis no qual 
asseguram um labor decente para os educadores, são os principais 
motivos para a precariedade da atividade docente no Brasil. Com isso, 
é importante esclarecer que os mecanismos de avaliação do ensino 
no país, perpassam em uma tática de responsabilização ao professo-
rado, principalmente quando esse desempenho está aquém do que o 
Estado prega como ideal. Fato é que não se preza pela qualidade do 
ensino, em outras palavras, as práticas de valorização do ensino, per-
passam pela validação das leis de proteção a esse profissional.
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Isso significa dizer que, nas políticas de valorização docente estão subja-

centes formas de regulação e de submissão docente às novas condições 

de trabalho, a qual tem sido marcada pela perda crescente de direitos, 

pelo aumento de contratos temporários, por salários não condignos, pe-

las novas formas flexíveis de trabalho, pela intensificação e pela respon-

sabilização (WONSIK, 2013, p. 14).

Compreendem-se essas formas de precarização, além de outras, 
como realidade na profissão docente. O fato de uma condição labo-
ral precária, salários baixos, pouca estrutura escolar (ou nenhuma, 
principalmente nas escolas do campo), falta de material didático e de 
apoio, exclusividade de culpa no resultado dos alunos, pressões por 
resultados e horários, descumprimento das leis de proteção da car-
reira docente, falta de concursos públicos, cortes de verbas (que já 
são insuficientes) na educação, desqualificação da profissão na voz de 
governantes, entre outros aspectos que deveriam fazer repensar qual 
é o real valor da educação para a prosperidade do país: sua soberania 
vista pelo mundo e a formação do cidadão.

Escolhas da profissão docente: o dever do profissional no en-
fretamento da realidade

Como visto em seção anterior, o cenário da educação no Brasil 
corresponde-se por uma realidade de precarização em diferentes âm-
bitos. Com isso, resta saber, diante das possibilidades, qual é tipo de 
educador que se deve e/ou se pode ser? Um profissional que reforça a 
precariedade; lamenta sua condição; luta por melhorias; reproduz os 
discursos de incapacidade do sistema ou aquele que enfrenta as difi-
culdades em prol da dignidade da sua profissão?

Compreende-se que, entre a necessidade e o dever, estão nossas 
escolhas, por isso, falar sobre a profissão docente no Brasil concer-
ne também comentar os processos que levam a precariedade de seu 
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labor, por isso, falou-se primeiro dessa realidade em seção anterior. 
Contudo, sabe-se que existem formas de enfrentar a atual situação, 
pois, os educadores são uma classe de trabalhadores que tem uma 
grande capacidade de articulação política e leitura da realidade e é 
justamente por isso que os governantes temem a organização coletiva 
desses profissionais.

[...] procuram colocar o professor como um obstáculo por não poder ser 

“moldado” tão facilmente e que não adere imediatamente às políticas 

educacionais, além de possuir potencialidades revolucionárias, pois com-

põem a maior categoria mundial de funcionários públicos (WELANG; 

VIRIATO, 2011, p. 02).

Como afirmam as autoras citadas, essa categoria profissional dis-
põe de um grande número de profissionais, o que também é funda-
mental para a busca de seus direitos. Contudo, a realidade de preca-
rização do trabalho docente e tudo que abrange as suas condições de 
labor, são apenas uma das características que compõe o quadro de 
erros estruturais da educação no Brasil.

É dito isso, pois, compreende-se também que em diversas oportu-
nidades, o próprio profissional docente reproduz aspectos que con-
tribuem para a precariedade da sua função. Deixando claro também, 
a necessidade de emprego, visto que a precariedade do trabalho do-
cente está no mesmo arcabouço da precarização como um todo, em 
especial pós-crise do capital nos anos de 1970.

Entretanto, entre a necessidade e o dever, as escolhas de alguns 
profissionais corroboram com a contrariedade de luta dessa catego-
ria. Outrossim, não se deve esquecer que o não enfrentamento da 
realidade prejudica aqueles mais necessitados de profissionais críticos 
e capacitados no processo de aprendizagem: os alunos. Desta feita, 
faz-se importante mencionar algumas particularidades que reforçam 
tal realidade, tais como, profissionais que:
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a) aceitam ministrar aulas que não são de sua formação; b) não bus-
cam aprimorar seus conhecimentos (formação continuada); c) não pen-
sam na correlação com a realidade dos alunos durante as aulas; d) mi-
nistram aulas e aplicam avaliações apenas de formas tradicionais; e) não 
consideram a criatividade e vivência dos alunos nas aulas.

Esses apontamentos apenas ilustram uma realidade que, por mais 
que esteja correlacionada com a precarização da profissão, também 
está na postura e escolha do próprio profissional do saber. Com isso, 
compreende-se que a crise na educação no Brasil também perpassa 
pela prática do repensar docente e esse exercício de refletir sobre a 
profissão contribui para a autoavaliação nas próprias metodologias de 
ensino e que, se realizada, poderia apresentar relevantes resultados no 
processo de ensino-aprendizagem.

A Criticidade ao se auto avaliar na profissão pode se transformar 
em ferramenta no enfrentamento das mazelas da profissão docente 
(NERY; MARTINS, 2015), isso acontece, pelo motivo de não aceita-
ção da própria precariedade, sobretudo, na busca de melhoria nas 
questões apresentadas anteriormente. Ou seja, o fato de não repro-
duzir os aspectos que acentuam na própria precarização e despres-
tígio do labor, concerne em uma das formas de enfrentamento de 
tal realidade. Por essa razão, reitera-se sobre as escolhas durante a 
profissão docente.

Como expressam, mais uma vez, Nery e Martins (2015), o profes-
sor também tem sua parcela de responsabilidade para o bem-estar na 
profissão. Isso implica em considerar a reflexão da sua prática além 
da sua própria forma de enxergar a importância da profissão. Sendo 
um profissional mais convicto do seu próprio valor, o mesmo conse-
gue sustentar boas práticas dado o ato de repensar o seu cotidiano na 
escola e de quebra, se sente realizado com o trabalho. Nesse sentido, 
Silva (2017), considera que o profissional realizado com sua profissão, 
consegue fazer uma aproximação com os alunos, através da prática 
do repensar docente.



165

Penso que estabelecer boas relações com os alunos é o primeiro passo 

para se obter um bom ambiente de trabalho. Para que as aulas sejam 

produtivas e interessantes para o aluno, ele precisa sentir-se à vontade 

com o professor, e isso irá facilitar seu envolvimento nas atividades e a 

construção dos conhecimentos com relação aos conteúdos trabalhados. 

O professor precisa ter amor pelo que faz e por quem ensina. Saber que 

seu trabalho é importante, estar sempre refletindo sobre seu papel como 

educador e sua influência na vida dos alunos (SILVA, 2017, p. 61).

Em comum acordo com autor citado, retoma-se as questões inda-
gadas no início dessa seção em relação as escolhas dos profissionais 
da educação. Longe de negar que não haja uma precarização que, em 
casos particulares, conseguem reprimir de tal forma o profissional no 
qual, pequenos passos em direção para superar o status quo do cená-
rio educacional, parecem ser enormes. Contudo, o enfrentamento da 
realidade através do repensar profissional deve ser debatido e consi-
derado para prever melhor perspectiva para uma educação libertado-
ra: “cada profissional deve adquirir a consciência da importância que 
exerce nas atividades que envolvem direta ou indiretamente o proces-
so ensino e aprendizagem” (GONÇALVES, 2008, p. 19).

Ao saber de sua importância no processo de humanizar os sujei-
tos, de desenvolver a crítica e leitura de mundo, os educadores po-
derão ter um papel revolucionário através da educação. Sair da aco-
modação sempre que possível, buscar novos desafios no processo 
de ensinar através da criatividade pedagógica, consiste em reviver o 
âmago da existência do que é ser professor, por isso, vale comentar 
que a profissão docente é feita de enfrentamentos cotidianos e não de 
lamentações vazias.

[...] os professores mais conscientes da importância de sua função para 

a vida dos alunos, querem mudar essa situação, porque sabem que a es-

cola pública é o único espaço para que os alunos da classe trabalhadora 
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adquiram o saber sistematizado, necessário à sua emancipação social. 

Diante disso, o desafio posto é a necessidade de repensar a organização 

do ensino, a articulação entre teoria e prática. Mesmo porque um ensino 

de conteúdos científicos sem relação com o cotidiano dos alunos e des-

contextualizado, provavelmente não desperte o interesse deles. (GON-

ÇALVES, 2008, p. 04).

Desta feita, compreende-se por tudo o que foi exposto nessa se-
ção, que alguns aspectos da profissão docente também correspondem 
sobre a atitude dos próprios educadores. Já é demasiado, a precari-
zação da profissão docente, fato esse que deveria unir esse profissio-
nal na luta de seus direitos, mas, sobretudo, para a não reprodução 
da própria desvalorização. Atribui-se uma melhor perspectiva, nesse 
sentido, através do repensar docente e nas escolhas enquanto um pro-
fissional comprometido com sua função social diante das suas condi-
ções materiais, intelectuais, filosóficas, morais e éticas.

Considerações finais

Diante de toda a discussão que se buscou nesse artigo, considera-
-se que a profissão docente compete de demasiada responsabilidade. 
Reitera-se em especial, a contradição de sua importância no âmbito 
social, cultural, filosófico, ético e moral com a precarização do seu 
labor, já que, como foi apontado em primeira seção, tornou-se um 
aspecto estrutural da realidade brasileira. Sendo assim, a melhoria de 
qualidade no ensino perpassa também pela valorização real destes 
profissionais.

Contudo, ao que foi discutido durante as seções, percebeu-se um 
reforço dos próprios profissionais para com o desprestigio da profis-
são. Tal realidade deve ser combatida pelo enfrentamento docente 
diante das mazelas da profissão, uma vez que muitos destes profissio-
nais reproduzem, por vezes sem pensar, aspectos de desvalorização 
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da profissão. Nessa premissa, compreendeu-se que o enfrentamento 
do que está posto pelo sistema educacional, correlaciona-se com o 
compromisso desse profissional para com os alunos e consigo mes-
mo, enquanto seu papel no processo de ensino-aprendizagem.

Assim como foi mencionado, as reflexões finais deste artigo, 
também se atrelam sobre algumas particularidades da prática do 
professor enquanto ser consciente do seu papel na educação. Por 
isso, é necessário visitar alguns dos escritos de Paulo Freire, pois 
para o mesmo o enfrentamento docente está no cotidiano, nas prá-
ticas simples, mas, sobretudo, na reflexão enquanto os métodos de 
ensino; na formação do ser humano; do sujeito enquanto transfor-
mador condicionado de sua realidade. Desta feita, é valido apontar 
que alguns aspectos de enfrentamento são possíveis mesmo com a 
realidade de precarização anteriormente citada, ou seja, é validada 
pelas as escolhas do próprio educador.

Paulo Freire compreende a educação como um ato político e em 
comum acordo com suas ideias fecha-se a discussão deste artigo ao 
dizer que, o enfrentamento da realidade de precarização do trabalho 
docente corresponde-se também por um posicionamento político. 
Ou seja, perpassa também pelas escolhas dos educadores em sair de 
certas comodidades e também de vaidades. Saber o seu valor nesse 
processo, mas principalmente compreender a importância da vivên-
cia dos alunos enquanto sujeitos condicionados a serem protagonistas 
de suas histórias, desde que sejam libertados dos assuntos abstratos 
de suas realidades.

Reitera-se que essa ideia perpassa pela reflexão da prática docente 
que sobretudo considera as experiências dos alunos no ensino-apren-
dizagem. Pois, como considera Paulo Freire, conteúdos que são me-
ras abstrações para os alunos “se esvazia da dimensão concreta que 
devia ter ou se transforma em palavra oca, em verbosidade alienada 
e alienante. Daí que seja mais som que significação e, assim, melhor 
seria não dizê-la” (FREIRE, 1987, p. 37).
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Resumo: O cinema brasileiro tem um grande potencial, cercado 
de cineastas, roteiristas e outros de grande qualidade e potencial cria-
tivo. Não é de hoje que o cinema brasileiro é perseguido e combatido 
por governos que se veem ameaçados. Quando pensávamos que está-
vamos caminhando para o fortalecimento e amadurecimento de um 
processo democrático mais sustentável, nos vemos novamente frente 
às posições autoritárias que minam a criatividade desses sujeitos li-
gados à produção audiovisual. Nesse artigo, pretendo tecer algumas 
considerações sobre esse momento crítico pelo qual vive o cinema 
brasileiro contemporâneo, no sentido de nos posicionarmos frente às 
ações governistas antidemocráticas independente de nossas ideolo-
gias ou preferências partidárias.

Palavras-chave: Cinema; Autoritarismo; Democracia.

Introdução

Recentemente os professores de ciência política da Universidade 
de Havard, Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, lançaram o livro “Como 
as democracias Morrem” (2018), no qual fazem uma análise da 
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ascensão de líderes autoritários ao redor do mundo. Todos os princi-
pais indicadores do comportamento de um autoritário listado pelos 
autores estão presentes na figura do atual presidente brasileiro Jair 
Bolsonaro. Eles citam quatro aspectos que um líder autoritário traz: 
a rejeição das regras democráticas do jogo; a negação da legitimida-
de dos oponentes políticos; a tolerância ou encorajamento à violên-
cia; a propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive 
da mídia.

São frequentes os ataques do governo Bolsonaro ao setor da Cul-
tura. Logo que começou o governo, em janeiro de 2019, uma de suas 
primeiras medidas foi extinguir o Ministério da Cultura rebaixando-o 
para uma Secretaria de Cultura atrelada ao Ministério do Turismo. 
De lá para cá passaram pelo cargo vários secretários de cultura esco-
lhidos a dedo pelo governo, por conta de suas reconhecidas incompe-
tências para a área. Um deles, fez um discurso de posse acerca das ar-
tes semelhante ao de Joseph Goebbels, responsável pela propaganda 
nazista no governo de Hitler.

De acordo com o crítico e professor Pablo Vilaça, e também editor 
do Cinema em Cena, um dos sites mais antigos sobre cinema no Bra-
sil, os ataques do governo Bolsonaro à Cultura e, no caso particular à 
produção audiovisual, ao desincentivar investimentos e financiamen-
tos públicos, pode levar o cinema brasileiro à bancarrota, situação si-
milar ao que aconteceu no governo Collor.

A ANCINE (Agência Nacional de Cinema) foi criada em 2001 com 
o objetivo de implementar leis de incentivo para a produção do au-
diovisual no Brasil. Um detalhe importante foi distorcido proposita-
damente e possibilitou uma interpretação autoritária por parte do 
governo Bolsonaro. Afirma-se que uma das missões da ANCINE “é 
desenvolver e regular o setor audiovisual em benefício da sociedade 
brasileira”. O governo Bolsonaro levou isso ao pé da letra e passou a 
ditar as regras sobre o que significaria beneficiar a sociedade brasileira 
sob um viés extremamente conservador e ideológico. Algumas vezes 
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o presidente deixou claro que a Ancine, para existir, teria que se sub-
meter continuamente a “filtros culturais”, que seguissem a cartilha 
conservadora de temáticas específicas e aceitas pelo governo e que 
fossem condizentes com a moral judaico-cristã. Caso houvesse uma 
pressão contra essa medida de controle sugeriu taxativamente a pri-
vatização ou extinção da agência.

Por que o cinema brasileiro é alvo? Porque é um cinema que sem-
pre teve um verniz político. Como nos diz o cineasta Silvio Tendler 
(2020),

O cinema brasileiro sempre teve essa pegada política. Hoje em dia, não 

é apenas a questão estritamente política, mas é também a defesa das pe-

riferias, das comunidades, dos direitos humanos, dos negros, das mulhe-

res, dos LGBTs, a defesa da natureza.

Para um governo autoritário, lidar com essas questões incomo-
da em demasia e o ambiente audiovisual é promotor de alteridades 
e empatias com causas e pautas que são muito caras a esse estilo de 
governar e pensar antidemocrático.

Essas são práticas contemporâneas que não se restringe apenas 
ao governo Bolsonaro. É o que o jurista e professor Pedro Este-
vam Serrano da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo chama de “autoritarismo líquido”. Seriam 
novas formas de autoritarismo e de uma crescente onda de medi-
das autoritárias que brotam do interior de regimes democráticos. 
Para Serrano, o autoritarismo liquido é caracterizado pela produ-
ção constante de medidas de exceção no interior das democracias, 
embora não seja um governo de exceção no sentido clássico, por 
isso mesmo pode ser considerado extremamente violento porque 
age de uma maneira muito sútil e confunde a população por defen-
der a democracia, mas não age e nem pensa em nenhum momento 
de maneira democrática.
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Cinema e Autoritarismo

O cinema brasileiro contemporâneo é um dos mais interessantes 
do mundo, tanto do ponto de vista temático, quanto do ponto de vis-
ta estético e criativo. Mesmo assim, o cinema brasileiro não tem den-
tro do próprio país o prestígio e interesse merecido. A não ser por 
cinéfilos e uma audiência mais engajada e atenta, o cinema nacional 
é desprezado de um ponto de vista comercial. Os filmes que chegam 
até às salas de cinema dos shopping centers geralmente são comédias 
de grande apelo comercial com histórias fáceis de digerir e atores e 
atrizes famosos. Por outro lado, os filmes que aqui não circulam nos 
circuitos comerciais são muito valorizados lá fora ao participar de fes-
tivais de cinema com salas cheias, tais como o Festival de Cannes ou o 
Festival de Berlim, entre outros.

A cara do cinema brasileiro hoje é múltipla, como o próprio país. 
As peculiaridades de cada região são enaltecidas numa costura mosaica 
de um país diverso e extremamente heterogêneo. Esse é um fator que 
enriquece o cinema nacional, afinal temos vários “brasis”. Isso é im-
portante para descentralizar a produção até então focada no eixo Rio-
-São Paulo, cuja apreensão da complexidade do país é insuficiente para 
compreendê-lo minimamente. Dessa maneira o cinema brasileiro hoje 
é composto por uma versatilidade que nos dá uma grande vantagem e 
é um diferencial interessante em relação a muitos outros países.

Em termos econômicos, o cinema nacional tem um impacto de 
0,46% no PIB. É um valor considerável que ultrapassa até mesmo a 
indústria farmacêutica. Não é racional menosprezar um segmento 
tão produtivo de nossa cultura. Sem contar os milhares de empregos 
diretos e indiretos gerados continuamente pelo setor audiovisual. 
Para além da questão meramente econômica o fato é que o cinema 
produz cultura, cidadania, identidade, além das reflexões crítica e éti-
cas. Trata-se de um campo imagético riquíssimo de compreensão de 
nossos dilemas e mazelas sociais, além de também trazer, por vezes, 
diversão e entretenimento.
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Com esse cenário tão positivo e com o crescimento do cinema 
brasileiro é preciso entender porque o setor audiovisual começou a 
enfrentar uma crise a partir do início de 2019. O atual governo dá 
sinais claros de que seu objetivo é controlar, adequar e filtrar a pro-
dução cultural aos seus próprios interesses. Isso é típico de regime 
autoritários, basta ver na história. A justificativa para a ideia de “fil-
tro cultural” veio do argumento do presidente Bolsonaro de que não 
permitiria ativismo e produção de “filmes pornográficos”, tais como 
Bruna Surfistinha, por exemplo, com dinheiro público. Caso não seja 
possível filtrar, o presidente sugeriu a extinção da ANCINE (Agência 
Nacional do Cinema), órgão criado em 2001 pelo governo de Fernan-
do Henrique Cardoso com o objetivo de regular, fomentar e fiscalizar 
o mercado de cinema e audiovisual brasileiro.

O que está por detrás desse desejo é, na verdade, a diretriz de um 
governo conservador e autoritário que quer utilizar os mecanismos 
de uma censura disfarçada que ignora o poder de decisão do espec-
tador em assistir ou não um determinado filme. O que é mais grave 
é que ao mesmo tempo esse governo tem um grupo ideológico que 
utiliza dos artifícios das fake news para levar alguns valores ao público 
e distorcer outros de acordo com seus interesses. Enquanto propõe 
fechar um canal de reflexão e crítica em aberto e democrático, age 
por meio de outras vias de comunicação aberta, como as redes so-
ciais, que propaga o ódio e a intolerância. O que fica no ar é a pergun-
ta: afinal, qual é o projeto do Governo para o audiovisual?

Hoje é sabido que a ANCINE se tornou um dos principais alvos 
do governo, além do corte significativo de 43% em 2020 do orçamen-
to do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), órgão que permite o fi-
nanciamento de filmes no Brasil. O desmonte do cinema brasileiro 
pela classe política sob um viés estritamente ideológico é bastante 
preocupante. O cinema promove a alteridade, a empatia, a solidarie-
dade, tudo que vai contra uma ideologia neoliberal que privilegia o 
individualismo e a meritocracia. Qualquer mensagem que traga uma 
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perspectiva mais coletiva e humanizadora é vista equivocadamente 
por esse grupo ultra-conservador como uma lógica comunista que 
quer se instaurar no país.

Mais de 800 artistas e cineastas brasileiros assinaram uma carta 
contra cesura à Ancine32. De maneira mais pontual a carta questiona 
a utilização do canal oficial do Governo para criticar a cineasta Petra 
Costa, que concorreu ao Oscar 2020 com o documentário Democra-
cia em Vertigem (2019), que trata dos bastidores dos acontecimen-
tos políticos que culminaram no impeachment da ex-presidenta Dilma 
Roussef. Petra Costa foi taxada como uma antipatriota mentirosa.

A intervenção na arte por parte desse governo eleito democrati-
camente só tem parâmetro no período de ditadura militar brasilei-
ra (1964-1985). Trata-se de uma atitude extremamente autoritária 
similar às que acontece na Coréia do Norte, Arábia Saudita ou no 
regime nazista com Goebbels e seu Ministério da Propaganda. Não 
é à toa que o governo Bolsonaro preserva muito próximo de si em 
Brasília, o chamado “Gabinete do Ódio”33, localizado no mesmo 
andar do Palácio do Planalto em que o presidente despacha cotidia-
namente. Assim como Goebbels na Alemanha, o presidente Bolso-
naro deseja que a Ancine patrocine os filmes sobre os “heróis bra-
sileiros”, aqueles que deram suas vidas no passado e que lutaram 
pelo bem do país e da população brasileira. A questão é: ele está se 
referindo a quais heróis?

32. É possível ter acesso à íntegra da carta no endereço: https://brasil.elpais.com/politi-
ca/2020-02-07/artistas-e-intelectuais- lancam-manifesto-internacional- contra-censura -no-go-
verno-bolsonaro.html.
33. “Gabinete do ódio” é como internamente integrantes do governo passaram a se refe-
rir ao grupo formado por três servidores ligados ao vereador do Rio de Janeiro Carlos Bol-
sonaro (PSC), filho do presidente. Esses assessores produzem relatórios diários, com suas 
interpretações, sobre fatos do Brasil e do mundo, e são responsáveis pelas redes sociais da 
Presidência da República.
.
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Filmes como Bacurau (2019) e A Vida Invisível de Eurídice Gus-
mão (2019) ganharam prêmios no Festival de Cannes, além de Demo-
cracia em Vertigem (2019) indicado ao Oscar tiveram a sorte de terem 
seus financiamentos aprovados antes do governo Bolsonaro assumir, 
caso contrário dificilmente teriam apoio da Ancine.

Particularmente, no filme de Petra Costa, recentemente indicado 
ao Oscar de melhor documentário, houve um verdadeiro alvoroço 
por parte dos bolsonaristas ressentidos. Era de se esperar já que a di-
retora expõe as artimanhas do golpe com o impeachment da ex-pre-
sidenta Dilma Roussef  e a ascensão do bolsonarismo e do fascismo. 
Para a crítica internacional, o filme serve como um alerta importante 
para os riscos sofridos pela democracia, além de enaltecer o papel da 
arte e cultura para denunciar as atrocidades e intolerâncias cometidas 
pela ascensão da extrema direita ao redor do mundo. A diretora Petra 
Costa atenta para a morte das democracias e as artimanhas utiliza-
das pelas correntes políticas autoritárias com o objetivo de impor suas 
agendas econômicas neoliberais, ao mesmo tempo em que procura 
calar as resistências políticas que vem das artes e da cultura com uma 
postura ultraconservadora e desqualificadora de qualquer pensamen-
to crítico que ameace a sua lógica interna de funcionamento e pensa-
mento. As milícias digitais bolsonaristas não se fizeram de rogadas e 
promoveram uma saraivada de críticas destrutivas ao filme de Petra, 
entre eles, a acusação de que ela disseminaria fake news a partir de sua 
visão de mundo, prática comumente utilizada pela trupe governista 
com a promulgação de notícias absurdas que promovem a desinfor-
mação e distorção dos fatos.

A arte e o pensamento crítico são as principais vítimas desse gover-
no autoritário. É o que se tem chamado de guerra cultural. Na ver-
dade, esse não é um termo novo, mas no governo Bolsonaro ganhou 
contornos específicos com o revisionismo da história e uma visão re-
vanchista. Em teoria é uma forma de democracia, mas na prática é 
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uma forma de autoritarismo por meio de uma popularização da retó-
rica do ódio, promovida pelo escritor Olavo de Carvalho.34

Os filmes propagandísticos nas mãos de governos autoritários são 
muito perigosos. Geralmente são filmes que são próximos da estética 
de documentário e de reportagem com o intuito de apresentar uma 
visão particular e específica de uma dada realidade. Creio que o exem-
plo mais significativo sejam os filmes da diretora alemã Leni Riefens-
tahl, uma das maiores cineastas da História, que antes era fotógrafa 
e só mais tarde passou a ser documentarista do nazismo de Hitler. O 
Triunfo da Vontade (1934) é, sem dúvida, um dos maiores filmes da 
História em questão de dimensão. Trinta mil pessoas no 6º congresso 
nazista carregam as Simbologias das imagens e gestos. Aqui no Brasil 
temos o exemplo recente do filme chapa-branca sobre a “Operação 
Lava Jato”, Polícia Federal: A lei é para todos (2017). O filme deixa de 
lado quaisquer aspectos polêmicos e controversos da Operação levan-
do o espectador a seguir apenas um ponto de vista exclusivo, além da 
neutralidade da imprensa, o que sabidamente não corresponde aos fa-
tos. Mais tarde, com o vazamento dos dados divulgados pelo site The 
Intercept,35 veio à tona toda a manipulação da Operação nos bastidores 
para criminalizar alvos bem específicos.

Outra mostra real do desrespeito e desprezo de um governo auto-
ritário pelo cinema nacional é a situação vivida pela Cinemateca Bra-
sileira com o desmonte orquestrado pelo governo Bolsonaro com o 
atraso de repasse de verbas e com a dificuldade de verbas até mesmo 
para pagar a conta da energia. A crise vivida pela Cinemateca coloca a 
história do audiovisual nacional em sério risco.

34. Olavo Luiz Pimentel de Carvalho é um ensaísta brasileiro, influenciador digital e ideó-
logo que foi jornalista e astrólogo. Autoproclamado filósofo, é um representante do conser-
vadorismo no Brasil.
35. The Intercept é uma publicação, na forma de jornal on-line independente. Foi lançada em 
fevereiro 2014 pela First Look Media.
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Como o cinema é uma arte que se faz de forma gradativa por 
meio de projetos que às vezes demoram até anos para se concreti-
zarem podemos imaginar os efeitos negativos da produção nacio-
nal daqui alguns anos. Entretanto, de acordo com o cineasta Kléber 
Mendonça (2020), “é quando o cinema é desmantelado diariamente, 
quando passamos por momentos difíceis é que é o melhor momento 
para fazer filmes”.36

Patrulhamento ideológico e polarização política

Em primeiro lugar é importante definirmos o conceito de patru-
lhamento ideológico. Segundo o “Dicionário parlamentar e político: 
o processo político e legislativo no Brasil” (1996, p. 725), diz-se de pa-
trulhamento ideológico,

(...) a vigilância exercida por partidos, instituições, pessoas, meios de co-

municação e seus comentaristas, analistas, articulistas, motivados por 

determinada ideologia – e/ou por um interesse comum, nem sempre 

coincidente com os da maioria da sociedade – e sempre aptos a apontar 

desvios da ortodoxia, mesmo por parte de não-filiados a uma dada cor-

rente político-partidária.

Desde o início do governo Bolsonaro em janeiro de 2019, vários 
são os indícios desse patrulhamento em relação à produção audiovi-
sual brasileira. Um exemplo significativo foi a estreia cancelada da ci-
nebiografia do guerrilheiro comunista Carlos Marighella que chegaria 
aos cinemas brasileiros em 20 de novembro de 2019, no dia da Cons-
ciência Negra. A Ancine alega problemas com a produtora O2, pois 
essa não teria conseguido cumprir a tempo os trâmites burocráticos 

36. Disponível em https://revistaforum.com.br/cultura/kleber-mendonca-filho- diz-em-
-berlim- que-governo -bolsonaro-sabota-cinema-nacional/. Acesso em 25/06/2019.
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exigidos pela Agência, mas para o diretor Wagner Moura, o que está 
implícito nesse cancelamento é a censura do atual governo.

A questão é que Mariguella foi um escritor, político e guerrilheiro, 
executado em 1969 pela ditadura militar e com alinhamento ideoló-
gico totalmente diferente desse governo. O filme já tem uma carreira 
notável no exterior e participou de vários festivais internacionais, mas 
aqui não emplaca de jeito nenhum.

Segundo o diretor Wagner Moura37, a Ancine estaria destruída por 
esse governo. Afirma que hoje há um tipo de censura velada em que 
difere da ditadura militar onde se proibia e pronto. Hoje, segundo 
Moura, as pessoas são infiltradas nas agências e essas dificultam ao 
máximo a exibição dos filmes indesejáveis com entraves burocráticos 
intransponíveis. A forma de censura desse governo, portanto, seria 
através do aparelhamento das instituições.

Uma outra vítima desse patrulhamento ideológico foi quanto a 
exibição do filme Chico: Artista Brasileiro (2015), documentário de Mi-
guel Faria Jr. num festival de cinema brasileiro no Uruguai. O veto 
veio da embaixada brasileira em Montevideo sob as ordens do Itama-
raty. Não é de se espantar já que Chico Buarque, um dos ícones da 
Música Popular Brasileira, é crítico ferrenho do governo Bolsonaro, 
assim como já havia sido crítico da ditadura militar. Não é novidade, 
portanto, a perseguição ideológica às suas obras.

Não é de se surpreender que no mesmo ano de 2019 em que o 
governo brasileiro rechaça a obra de Chico Buarque, ele é agraciado 
com o prêmio Camões, um dos mais prestigiados em língua portu-
guesa. Mesmo assim, houve um entrave emblemático. Como é um 
prêmio conjunto entre Brasil e Portugal, devia ser assinado por repre-
sentantes dos dois países. De forma debochada e cínica o presidente 
Bolsonaro disse que assinaria até 31 de dezembro de 2026, quando 

37. Disponível em https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/ancine-esta-destrui-
da- diz-wagner-moura- em-exibicao -de-marighella-nos-eua/. Acesso em 10/05/2020.
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terminaria seu mandato numa possível reeleição. A pequenez dessa 
atitude é gritante perante a obra artística de Chico, sem dúvida um 
legado muito mais significativo do que qualquer mesquinhez política.

Um dos alvos principais do patrulhamento ideológico é o fim do 
apoio aos filmes com a temática LGBTQ+. Em agosto de 2019 o en-
tão ministro da Cidadania, Osmar Terra, decidiu barrar o processo de 
seleção de séries com temática LGBTQ+ pré-selecionadas para um 
edital para TVs públicas. O presidente Bolsonaro na ocasião sugeriu 
que as obras com tal temática fossem financiadas pela iniciativa priva-
da. A API (Associação de Produtores Independentes do Audiovisual) 
se pronunciou totalmente contrário ao posicionamento do presiden-
te, uma vez que não cabe a ele ou qualquer autoridade pública come-
ter atos de censura num regime livre e democrático.

O Brasil está num momento de forte polarização política como 
nunca se viu anteriormente. O ódio e a raiva são disseminados à von-
tade por meio das redes sociais. A produção cinematográfica não es-
capou a essa situação e também se tornou objeto disseminador de 
posicionamentos muitas vezes sem nenhum fundamento analítico.

Um estudo do Grupo de Políticas Públicas para o Acesso à Infor-
mação da Universidade de São Paulo (USP) liderada pelo pesquisador 
em ciência de dados Leonardo Zeine, o cientista da computação Már-
cio Ribeiro e Pablo Ortellado, pesquisaram cerca de 15 filmes nacio-
nais que mais dividem o IMDB38. Os pesquisadores coletaram em ja-
neiro de 2019 as notas atribuídas a todos os filmes brasileiros listados 
no site IMDB e que foram produzidos entre 1931 e 2019, desde que o 
título tivesse ao menos cem avaliações.

O grupo desenvolveu um índice de polarização para identificar os 
longas com as notas mais concentradas em polos opostos. De um lado 
estão filmes como Marighella (2019), Democracia em Vertigem (2019) 

38. Internet Movie Database ou IMDB, um acervo de produções audiovisuais que também 
permite aos usuários dar notas a filmes e séries.
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e Quem Bom Te Ver Viva (1989), associados à esquerda, e de outro 
estão Bonifácio: O Fundador do Brasil (2018), O Jardim das Aflições 
(2017), 1964: O Brasil entre Armas e Livros (2019) e Polícia Federal: A 
Lei é para todos (2017), associados à ideologias de direita. Essa polari-
zação política no cinema traz um empobrecimento analítico acerca do 
cinema como estética ou arte. Prioriza-se a busca por uma identidade 
política na tela que possa gerar empatia e, como todo o ambiente po-
lítico brasileiro de hoje, gera uma banalização e um esvaziamento de 
conteúdo. O mais triste é que as campanhas de ódio na cultura não se 
restringem ao Brasil, mas extrapola fronteiras. Por mais que as redes 
sociais pudessem radicalizar a democracia e o acesso para que todos 
pudessem manifestar suas opiniões de maneira respeitosa, o que ve-
mos é o crescimento da intolerância à diversidade e o fortalecimento 
do radicalismo de indivíduos que se manifestam sem pudores, além 
das empresas contratadas para alimentar e sedimentar o ódio.

Por isso é interessante citar o documentário O Muro (2017), dirigi-
do por Lula Buarque de Holanda, que faz uma investigação político-
-social do Brasil. A imagem simbólica do Muro é emblemática mun-
do afora, uma das maiores representações da intolerância e medo do 
outro. No caso brasileiro, foi criado um muro de ferro na Esplanada 
dos Ministérios para dividir os dois grupos políticos contrários e evi-
tar o confronto dado os ânimos acirrados de ambos. No documentá-
rio, não há qualquer tentativa em pautar qualquer um dos lados das 
manifestações, mas apenas registrar o momento em que a população 
brasileira se dividiu de uma maneira até então inimaginável, o que fez 
gerar comportamentos e discursos que não estavam no roteiro.

O mais angustiante no documentário é a visível falta de argumen-
to de ambos os lados para defender o seu ponto de vista escancarando 
de vez a falta de educação política do país. Além disso, a intolerância e 
a falta de qualquer empatia são as características mais comuns nos re-
latos captados pelo documentário. Hoje se fala muito sobre liberdade 
de expressão, perseguição da mídia, autoritarismos, etc., mas o fato 
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é que não há como construir uma sociedade mais justa e tolerante 
sob as bandeiras da extrema direita, tais como homofobia, racismo e 
outros preconceitos que não podem mais ser compreendidos como 
liberdade de expressão, mas como uma anomia social criminosa.

Considerações Finais

Ao longo do tempo teremos um maior esclarecimento sobre o 
cenário de censura contemporânea não apenas do cinema brasileiro, 
mas com as artes como um todo. Assim como hoje temos um cenário 
mais compreensível sobre a censura no cinema no período da ditadu-
ra militar, teremos no futuro maiores detalhes do que significou de 
fato a censura no governo Bolsonaro e o patrulhamento ideológico 
em relação às obras cinematográficas e artísticas.

A censura cinematográfica no Brasil estava subordinada anterior-
mente ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores Mais tarde, a 
censura policial se transformou em censura cultural e, por fim, surgiu 
o critério de impropriedade para menores de 10, 14 e 18 anos. Agora 
temos um novo tipo de censura, dissimulado, hipócrita e que se ma-
nifesta no controle das instituições. Isso foi exposto numa live no face-
book do presidente Bolsonaro no dia 18 de abril de 2019 ao criticar a 
Lei Rouanet39.

“Essa desgraça dessa Lei Rouanet começou muito bem intencionada, 

depois virou aquela festa que todo mundo sabe, cooptando a classe 

artística, pessoas famosas para apoiar o governo. Quantas vezes vocês 

viram figurões, não vou falar o nome, não, figurões defendendo ‘Lula 

39. Criada em 1991, a Lei de Incentivo à Cultura, mais conhecida como a Lei Rouanet 
(8.313/91), é conhecida por sua política de incentivos fiscais para projetos e ações culturais: 
por meio dela, cidadãos (pessoa física) e empresas (pessoa jurídica) podem aplicar nestes fins 
parte de seu Imposto de Renda devido.
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livre’, ‘viva Che Guevara’, o ‘socialismo é o que interessa’ em troca da 

Lei Rouanet. Artistas recebiam até R$ 60 milhões.”

Surpreendentemente o tema da redação do ENEM40 de 2019 foi 
“Democratização do acesso ao cinema no Brasil”. No mesmo ano em 
que o governo brasileiro persegue e censura produções nacionais e 
desestrutura a ANCINE, incita os estudantes a refletirem sobre o ci-
nema. Podemos pensar tanto em relação ao acesso ao cinema ou em 
relação às temáticas propostas por cinema. Tanto um quanto o outro 
deixam a desejar no país. Além dos cinemas estarem na sua esmaga-
dora maioria restrito aos shopping centers, as temáticas são relaciona-
das a poucas reflexões críticas priorizando o entretenimento.

O autoritarismo ganhou fôlego recentemente em várias regiões do 
mundo. Não é exclusividade do Brasil. Por exemplo, o filme Hungria: 
Bastidores da Democracia (2018) mostra de forma didática a ascen-
são de um regime autoritário e a defesa desse por parte dos cidadãos. 
Por vezes é difícil compreender porque ressurgiram com tanta força 
manifestações autoritárias no campo político, nas instituições e no co-
tidiano dos indivíduos. Segundo Linz (2015), o conceito autoritarismo 
é muito mais caracterizado por uma mentalidade do que por uma 
ideologia. É nesse sentido que o cinema se torna o alvo de um gover-
no autoritário, uma vez que ele revela imaginários, traduz visões de 
mundo, explora padrões de comportamento, mentalidades e hábitos 
arraigados numa dada sociedade e alteridades para viver outros mun-
dos que só são possíveis por intermédio do cinema. São tantas provo-
cações que um pensamento retrógrado, inseguro e incompetente se 
vê desafiado frente a esse outro mundo possível e rapidamente ten-
ta cercear esse universo a fim de que prevaleça uma visão unilateral, 

40. O Exame Nacional do Ensino Médio é uma prova realizada pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, autarquia vinculada ao Ministério da Edu-
cação do Brasil, e foi criada em 1998. Ela é utilizada para avaliar a qualidade do ensino médio 
no país.
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inequívoca e não contraditória da realidade. Com isso, um mundo au-
toritário e sem cor se impõe com o intuito de encapsular e colonizar 
o imaginário da maneira que lhe convém.
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RESUMO

Os filmes são documentos, constroem realidades e afirmam me-
mórias. No Brasil, o período da ditadura civil-militar é o cenário de 
muitos filmes que buscam representar este período e construir ima-
gens do país a partir de muitas perspectivas. Tais filmes são documen-
tos importantes, pois trazem representações e interpretações que 
atingem milhões de pessoas, seja no cinema, seja nas telas de televi-
são. A proposta desse artigo é o de enxergar o filme como um instru-
mento político, buscando compreender as construções históricas da 
ditadura militar a partir do ponto de vista dos autores, escritores e 
cineastas, e como essas visões têm o poder de influenciar as pessoas. 
O foco da pesquisa é, então, compreender como os filmes que recons-
troem a ditadura mostram a repressão política e a violência praticadas 
pelo Estado através dos militares e, também, como os cineastas utili-
zam esses filmes como denúncia. Os filmes escolhidos foram: “Ba-
tismo de Sangue” (2007); “O que é isso companheiro” (1997); “Zuzu 
Angel” (2006); “O ano em que meus pais saíram de férias” (2006). O 
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método utilizado é o da sociologia do cinema de Pierre Sorlin (1977), 
que serve de orientação para análises de variadas representações e 
seus significados no mundo audiovisual. A hipótese levantada é que 
os filmes buscam mostrar a violência do Estado e como ele se uti-
liza de instrumentos de repressão para dar continuidade à ditadura, 
atuando principalmente sobre as pessoas consideradas subversivas.

Palavras-Chave: Cinema. Violência. Ditadura

RÉSUMÉ

Les films sont des documents, ils construisent des réalités et af-
firment des souvenirs. Au Brésil, la période de la dictature civilo-mi-
litaire est le théâtre de nombreux films qui cherchent à représenter 
cette période et à construire des images du pays sous de nombreux 
angles. Ces films sont des documents importants car ils apportent 
des représentations et des interprétations qui touchent des millions 
de personnes, que ce soit au cinéma ou sur les écrans de télévision. 
Le but de cet article est de voir le film comme un instrument po-
litique, cherchant à comprendre les constructions historiques de la 
dictature militaire du point de vue des auteurs, écrivains et cinéastes, 
et comment ces vues ont le pouvoir d’influencer les gens. L’objectif  
de la recherche est alors de comprendre comment les films qui re-
construisent la dictature montrent la répression politique et la vio-
lence pratiquées par l’État à travers l’armée et, aussi, comment les 
cinéastes utilisent ces films comme plainte. Les films choisis étaient: 
«Baptême de sang» (2007); «Qu’est-ce que c’est, compagnon» (1997); 
«Zuzu Angel» (2006); «L’année où mes parents sont partis en vacan-
ces» (2006). La méthode utilisée est celle de la sociologie du cinéma 
de Pierre Sorlin (1977), qui sert de guide pour l’analyse des différen-
tes représentations et de leurs significations dans le monde audio-
visuel. L’hypothèse posée est que les films cherchent à montrer la 
violence de l’État et comment il utilise des instruments de répression 
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pour continuer la dictature, agissant principalement sur des person-
nes considérées comme subversives.

Mots clefs: Cinéma. La violence. La répression. Dictature

1. INTRODUÇÃO

Os filmes são utilizados para construção de identidades, memórias 
e, sobretudo, para construir tempos históricos. Por conta disso pre-
tendeu-se, com esta pesquisa, tentar descobrir como os filmes criados 
no processo de redemocratização e consolidação da democracia bra-
sileira constroem a repressão, a violência e os militares da ditadura 
civil-militar, mais precisamente no final da década de 1960 e início de 
1970. Para tanto, escolheu-se os filmes “O que é isso Companheiro” 
(1997); “Zuzu Angel” (2006), “Batismo de Sangue” (2007) e “O ano 
em que meus pais saíram de férias (2006). O critério de escolha dos 
filmes foi que tanto a violência, quanto a repressão e os militares são 
mostrados nestes. A hipótese levantada é que os filmes buscam mos-
trar a violência do Estado e como ele se utiliza de instrumentos de re-
pressão para dar continuidade ao governo autoritário, atuando princi-
palmente sobre as pessoas consideradas subversivas.

Segundo Flamarion e Vainfas (1997), a relação entre história e mí-
dia se estabeleceu no tocante a análise de documentos desde a Escola 
dos Annales. Esta Escola, segundo Davson (2017), foi responsável por 
mudanças no tocante às fontes com que trabalha a/o pesquisado-
ra/o. Com novas abordagens e métodos, estes profissionais tiveram 
o seu campo de investigação acrescido. Com a criação desta Escola, 
os registros cotidianos dos jornais, de revistas e, mais tarde, registros 
televisivos, tais como filmes e documentários, se constituíram como 
fontes históricas por excelência e tais fontes, por seu turno, exigem 
da/o pesquisadora/o saberes, habilidades de interpretação e, tam-
bém, de conhecimento. Estas fontes mostram, ainda, processos de 
construção e desconstrução de representações e identidades, culturas 
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e imaginários, tendo como ponto de partida as vivências cotidianas. 
Enquanto documento, ainda segundo Flamarion e Vainfas (1997), as 
mídias ( jornais, revistas e principalmente os filmes) são instrumen-
tos de fixação da memória e de formação de identidades, ressaltando 
símbolos prendidos pelas permanências culturais; símbolos estes que 
se transformam nos movimentos da história e, concomitantemente, 
expõe representações de emoção, sensibilidade e ideologia.

Segundo Ferro (1989), a utilização das mídias como documento 
deve revelar os filtros ideológicos, cujos significados não são somente 
de natureza cinematográfica mas, principalmente, de testemunho. O 
autor também chama a atenção para o que concerne a percepção do 
filme tanto como fonte e objeto imagético, quanto para outros códi-
gos como, por exemplo, o linguístico (escrito-legenda); falas e diálo-
gos das personagens; e o código musical (trilha sonora). Forma-se, 
com esses códigos, um emaranhado de representações visuais, tex-
tuais e sonoras, do qual a análise e decodificação fazem parte do en-
cargo da/o pesquisadora/o. Dessa forma, o recorte específico de um 
momento da história através dos filmes permite perceber ideologias, 
tanto do público para o qual se destina quanto dos seus produtores.

Kornis (1992), em sua pesquisa acerca de história e cinema, mostra 
a importância de reconhecer que as imagens do cinema não ilustram 
uma realidade, mas sim reconstroem tal realidade a partir de uma 
linguagem própria que é criada em um dado contexto histórico. Por 
conta disso, os filmes adquiriram um estatuto de fonte preciosa na 
pesquisa histórica pois, a partir destes, existe a possibilidade da com-
preensão de comportamentos, das visões de mundo, e, principalmen-
te, das ideologias de uma sociedade acerca de um dado momento 
histórico; e isso significa que os filmes podem se tornar documentos 
para pesquisa (sociológica, histórica, entre outras), na medida em que 
une o contexto histórico que produziu esses filmes com elementos 
pertencentes exclusivamente ao cinema. Assim, as obras cinemato-
gráficas passam a ser enxergadas como construções que, como tal, 
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modificam a realidade a partir da junção entre imagem, palavra, som 
e movimento (KORNIS, 1992). Dessa forma, os filmes são constru-
ções feitas por seus realizadores. Depois desta breve discussão per-
gunta-se: é possível mostrar o cinema brasileiro por este viés, mais 
precisamente os filmes sobre a ditadura civil-militar? Afunilando mais 
ainda as indagações, como os militares brasileiros são mostrados em 
tais filmes? E a violência estatal?

De acordo com Noronha (2013) o cinema nacional traz, da épo-
ca na qual o país viveu uma ditadura civil-militar (1964-1985), várias 
construções com os mais diversos objetivos. Seja o de denunciar as 
práticas violentas realizadas pelos militares na ditadura, seja para 
construir uma memória acerca desta. Por conta disso, “O cinema se 
destaca como uma das principais formas de arte no que diz respei-
to a construções idealizadas do que foi a ditadura (...)” (NORONHA, 
2013, p. 12). O cinema acumulou também um vasto repertório de fil-
mes que trazem representações acerca do período citado. Tais filmes 
mostram as mais diversas opiniões e representações sobre o passado 
e, por conta justamente desta diferença entre tais interpretações pre-
tendeu-se, com essa pesquisa, saber como a violência estatal e os mi-
litares são mostrados em filmes sobre a ditadura civil-militar, visto a 
carência de pesquisas com o enfoque aqui proposto.

Várias pesquisas acerca de filmes sobre a ditadura foram encon-
tradas (MASIERO, SILVA, SILVA, 2006); (PEREIRA, 2014); (NORO-
NHA, 2013); (SANTOS, 2009); todavia, quase nada foi encontrado 
sobre como a violência e os militares são mostrados nesses filmes, 
exceto pela tese de Doutorado redigida por Santos (2009), na qual ela 
mostra de forma superficial a representação de um militar em parti-
cular, na obra “O que é isso companheiro?” (1997) utilizando, para tal, 
o método da antropologia interpretativa. A pesquisa proposta neste 
artigo difere das demais por conta do método utilizado, que é o da 
sociologia do cinema e busca, principalmente, desembuçar informa-
ções acerca da construção deste recorte histórico (final da década de 
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1960 e início de 1970); tal pesquisa é importantíssima, pois mostra 
a construção deste recorte, mais precisamente a violência praticada 
pelo Estado e os militares, e, também, mostra a memória que o ci-
nema contemporâneo possui de tal época. A hipótese levantada foi 
que os filmes buscam mostrar a violência do Estado e como ele se 
utiliza de instrumentos de repressão para dar continuidade ao gover-
no autoritário, atuando principalmente sobre as pessoas consideradas 
subversivas.

2. PROCEDIMENTO

Pretende-se, agora, discorrer sobre as sinopses dos filmes escolhi-
dos para a execução desta pesquisa e, logo após, recolher dados de 
como os militares, a violência e repressão estatais são mostrados nes-
tes filmes juntamente com algumas análises para discutir estes dados 
com dados advindos de outros trabalhos que possuem o tema central 
a utilização do cinema na reconstrução de recortes históricos.

Os filmes escolhidos para a execução desta pesquisa foram “O que 
é isso Companheiro” de Bruno Barreto (1997); “Zuzu Angel” de Sér-
gio Resende (2006), “Batismo de Sangue” de Helvécio Ratton (2007) 
e “O ano em que meus pais saíram de férias”, de Cao Hamburguer 
(2006). Entre outros com natureza semelhante, esses foram escolhi-
dos por possuírem similaridades em temas como repressão política, 
violência e representação dos militares; vale lembrar que tais filmes 
foram lançados entre o processo da redemocratização e o de conso-
lidação da democracia brasileira, entre 1997 e 2006 (ainda que basea-
dos em fatos e obras literárias anteriores) e que buscam intervir no 
debate público acerca do passado do país.

No que toca as sinopses, começa-se expondo a do filme “O que é 
isso companheiro”, de Bruno Barreto (1997). Este filme tem como 
base o livro de Fernando Gabeira, lançado no ano de 1979 em que 
conta sobre o sequestro do embaixador norte-americano Charles 
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Burke Elbrick realizado pelo Movimento Revolucionário Oito de 
Outubro (MR-8)41, durante a ditadura civil-militar. Gabeira nasceu 
em Juiz de Fora – MG; é escritor, jornalista, além de seguir carreira 
na política. Neste filme ele conta suas memórias sobre o período, 
principalmente porque participou do sequestro. Já o filme “Zuzu An-
gel”, de Sérgio Resende (2006), conta a história de uma estilista bra-
sileira, mãe de Stuart Angel Jones e da jornalista Hildegard Angel. O 
filho de Zuzu Angel foi torturado e assassinado pela ditadura. Na vi-
rada dos anos 1960 para os anos 1970, Stuart Jones, estudante de eco-
nomia, entrou em grupos de resistência que lutavam contra a dita-
dura. Por isso sua mãe, que até então não se envolvera com nenhum 
movimento político, ingressaria em uma batalha contra o governo 
militar para conseguir o corpo de seu filho e, para tal, envolveu os 
Estados Unidos da América, país de origem do seu ex-marido e pai 
de Stuart. A busca por relatos, pelos culpados e pelo corpo do filho 
só terminou com seu assassinato, ocorrido na madrugada do dia 14 
de abril de 1976, em um acidente de carro na Estrada da Gávea. Na 
semana que antecedeu o acidente, a estilista deixou na casa de Chi-
co Buarque de Hollanda um documento que deveria ser mostrado à 
sociedade caso alguma coisa acontecesse com ela, em que escreveu: 
“Se eu aparecer morta, por acidente ou outro meio, terá sido obra 
dos assassinos do meu amado filho”. Depois da sua morte, Zuzu foi 
homenageada em livros, música e filme.

Agora, no que concerne o filme “Batismo de Sangue”, de Helvécio 
Ratton (2007), ele reconstrói o Brasil do final da década de 1960, mais 
precisamente a cidade de São Paulo. Neste, mostra-se o Convento de 
frades dominicanos, que se tornou um polo da luta contra a ditadura 

41. Tomou parte da guerrilha urbana, que lutava contra a ditadura civil-militar. O dia 8 de 
outubro faz alusão à data da morte de Ernesto “Che” Guevara, assassinado em 1967, na 
Bolívia. O primeiro MR-8 foi criado por dissidentes do Partido Comunista Brasileiro, no es-
tado do Rio de Janeiro, e que depois foi destruído pela polícia em 1969. O segundo MR-8, 
também criado por antigos membros do Partido Comunista Brasileiro, existe até hoje (RI-
DENTI, 1990).
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civil-militar, que se recrudesceu com a edição do Ato Institucional 5 (AI-
-5)42. Movidos por ideais cristãos, os freis Tito, Betto, Oswaldo, Fernan-
do e Ivo passam a defender o movimento contra a ditadura chamado 
de Ação Libertadora Nacional43, liderado por Carlos Marighella44. Con-
sequentemente ao ingresso neste movimento, os freis passaram a ser 
vigiados pelo Estado através dos militares e, logo após, foram presos e 
torturados por estes, com a finalidade de chegar ao líder do movimento. 
Por conta de problemas psicológicos advindos das várias torturas sofri-
das frei Tito, já exilado na França, se suicida. Já o filme “O ano em que 
meus pais saíram de férias, de Cao Hamburguer (2006), reconstrói o Bra-
sil no início da década de 1970. Neste havia um garoto chamado Mauro, 
que foi obrigado a ficar na casa do seu avô para que seus pais pudessem 
sair de férias (tais férias eram, na verdade, a fuga dos seus pais para longe 
da repressão estatal, visto as ideias contrárias destes acerca do regime 
autoritário em vigor na época). No final do filme, sua mãe vai busca-lo, 
se mostrando bastante debilitada por conta das torturas sofridas. Eles 
vão, assim, para o exílio fora do país. O pai é assassinado pela ditadura.

3. RESULTADOS

No filme “O que é isso companheiro” (1997), existem várias ce-
nas nas quais mostram a violência estatal e os militares. A primeira 
cena mostra os militares nas ruas, lutando contra os manifestantes 

42. Dentre as Leis existentes no AI-5, estão: a suspenção dos direitos políticos de quaisquer 
cidadãos pelo prazo de 10 anos; a cassação de mandatos eletivos federais, estaduais e muni-
cipais; proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política; liberdade 
vigiada; proibição de frequentar determinados lugares (BRASIL, 1968).
43. A Ação Libertadora Nacional (ALN) surgiu no final de 1967, com a saída de Marighella 
do Partido Comunista Brasileiro. ALN era o grupo mais estruturado no que toca a guerrilha 
urbana. Seus objetivos eram lutar contra a ditadura militar e pela instauração de um governo 
popular (PRESTES, 2005)
44. Carlos Marighella nasceu em Salvador – BA, em 1911. Foi o fundador do maior grupo 
armado de resistência contra a ditadura civil-militar, a Ação Libertadora Nacional (ALN). 
Marighella também foi um poeta e pensador político (FEITOSA, 2013).
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contrários à ditadura civil-militar. Para tal, usam a violência física 
para reprimir tais pessoas. Nestas cenas, ainda, os militares são mos-
trados como indivíduos iguais entre eles, se vestindo de forma igual 
(uso das fardas) e utilizam, também, os mesmos objetos para punir fi-
sicamente as outras pessoas (pessoas contrárias a ditadura). Assim, os 
militares foram construídos nas cenas como seres exatamente iguais 
entre eles que possuem, como único objetivo, agredir as pessoas com 
ideologias contrárias às deles.

Outra cena que mostra os militares e a violência estatal é uma 
cena de tortura, na qual dois militares torturam César45, que fazia par-
te do Movimento Revolucionário 8 de Outubro. O principal motivo 
desta barbárie, de acordo com os militares mostrados nesta película, é 
a de conseguir informações sobre os demais indivíduos pertencentes 
ao Movimento. É explicitado também um diálogo entre os militares, 
no qual discutem algo sobre uma festa de aniversário de um dos seus 
filhos. Esta ação mostra que, apesar de os militares estarem durante 
a noite praticando a violência a mando do Estado contra as pessoas 
discordantes à ditadura, eles possuem uma vida privada, repleta de 
acontecimentos e problemas. Acontecimentos tais que interferem nas 
ações repressivas.

Em outras partes do filme, os militares são mostrados sempre sem 
farda, agindo como investigadores após o sequestro do embaixador 
dos Estados Unidos. Os militares, seguindo as leis editadas no Ato 
Institucional 5 (BRASIL, 1968), mantêm a liberdade dos companheiros 
vigiada, montando um acampamento próximo à casa destes, gram-
peando o telefone de tal casa e, até mesmo, se passando por civis, 
indo até a residência com a justificativa de usar o telefone. Com isso, 

45. César de Queiroz Benjamin (1954 - ) participou do movimento estudantil secundarista 
em 1968, e se viu obrigado a se tornar clandestino por conta do AI-5, editado em dezembro 
deste ano. Logo após, se juntou ao Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8). Preso 
pelos militares por volta de 1971, quando tinha dezessete anos de idade, sofreu tortura e 
interrogatórios e, por conta disso, perdeu parte da audição. Em 1976 foi expulso do Brasil, 
exilando-se na Suécia (AUGUSTINHO, 2018).
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vê-se que os militares são construídos como indivíduos que agem e 
praticam a violência discretamente, “escondidos” da sociedade em 
geral e são percebidos, somente, pelas pessoas contrárias à ditadura.

O filme também mostra algumas características de um militar em 
particular, chamado Henrique. De todos os militares, ele é o mais 
mostrado nas cenas referentes aos militares. Em tais cenas, ele é cons-
truído como um militar que se questiona a todo momento acerca de 
suas ações violentas praticadas sobre as pessoas contrárias à ditadura. 
Em um dado momento do filme, ele é questionado por sua esposa 
Lilian acerca das práticas nefastas dos militares contra os revolucioná-
rios e, ao confirmar a prática de tais ações, a obra fílmica dá a enten-
der que Henrique é deixado por ela. Apesar de estar repleto de con-
flitos sobre as suas ações violentas a mando das leis estatais, o militar 
continua praticando-as.

Vale lembrar, também, que os militares são mostrados neste filme 
como personagens secundários, ou seja, a narrativa se concentra em 
explicitar a construção de como foi momento do sequestro, o desen-
rolar deste e a soltura do embaixador dos Estados Unidos. Os milita-
res aparecem para investigar e punir as pessoas praticantes de tal ato. 
Os demais militares, fora Henrique, são construídos como pessoas 
iguais, que não questionam a violência que praticam com o aval do 
Estado, agindo violentamente, descaracterizados, escondidos, sempre 
em porões mal iluminados, com a intenção de exterminar todas as 
ameaças existentes contra o regime militar para a manutenção deste, 
outrossim, pessoas consideradas subversivas.

No filme “Zuzu Angel” (2006), a violência estatal e os militares 
aparecem quase sempre juntos, exceto em algumas cenas. Nestas, a 
violência não é mostrada somente com agressões físicas, e sim no co-
tidiano, tanto da personagem Zuzu quanto do Stuart (seu filho). Os 
dois sempre se encontram de forma escondida, fugindo e com medo 
de serem pegos pelos militares. Tal medo vem das torturas e assassi-
natos cometidos pelo Estado através dos militares contra os presos 
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políticos. Em diversas cenas existem diálogos nos quais são faladas 
leis editadas no AI-5 como, por exemplo, o fim do habeas corpus para 
presos políticos, e estes podem ser detidos pelos militares por até qua-
renta e cinco dias sem motivo aparente.

Outra construção que o filme faz acerca dos militares na déca-
da de 1970 chama muito a atenção: a diferença entre militares far-
dados e não fardados, e referências feitas sobre a hierarquia militar. 
Os militares fardados são mostrados como pessoas educadas, prontas 
para ajudar Zuzu a encontrar seu filho (apesar de serem os assassi-
nos). Quando estão fardados, os militares se comunicam colocando 
em evidências seus postos de graduação na hierarquia militar como, 
por exemplo, o posto de capitão e o de general. Agora, quando rea-
lizam serviços de investigação, e quando praticam prisões arbitrárias 
e torturas contra as pessoas consideradas subversivas, eles são mos-
trados sem farda e sem diferença no tocante aos postos ocupados na 
hierarquia, dando a entender que este tipo de “serviço” é realizado 
escondido até mesmo das próprias instituições militares, já que não 
se caracterizam como pessoas trabalhadoras destas. Essas instituições 
também são mostradas no filme de forma separada, ou seja, são divi-
didas em Exército, Marinha e Aeronáutica, todavia, os militares des-
caracterizados dessas três instituições agem da mesma forma: tortu-
ram e assassinam qualquer pessoa considerada “terrorista”.

Vale ressaltar que o militares mostrados não possuem nomes e 
nem uma vida privada paralela à de militar, o que dá a impressão de 
que se dedicam somente à prática da violência e da tortura, exceto 
por um tenente da Aeronáutica que, na obra, é chamado de Marco 
Aurélio. Este, enfurecido por conta de uma injustiça sofrida (foi acu-
sado do roubo de dinheiro recuperado pelos militares advindo de um 
assalto a banco), decidiu enviar um relato para Zuzu, por escrito, con-
tando sobre todas as violências praticadas contra Stuart, as quais ele 
participou. Logo após a exposição deste documento, Zuzu levava este 
para realizar uma denúncia contra as forças armadas e, no meio do 
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caminho, em uma rodovia, militares, novamente descaracterizados, 
provocaram um acidente de carro, no qual a assassinaram e, poste-
riormente, roubaram o documento.

Os militares nesta obra fílmica são personagens secundários, parti-
cipando somente das cenas em que são mostradas cenas de violência 
e repressão (quando estão descaracterizados); os militares aparecem 
predominantemente para investigar, acusar, prender e punir com vio-
lência as pessoas consideradas subversivas. São mostrados como se 
não houvessem diferenças nos modos de pensar e enxergar as suas 
ações, dando a entender que não só praticavam a violência a mando 
do Estado como, também, a apoiam e a justificam (manutenção da 
Segurança Nacional).

O filme “Batismo de Sangue” (2007) se concentra em mostrar 
como foi a luta de freis dominicanos, adeptos da Teologia da Liber-
tação46, contra a ditadura. Para isso eles entraram no grupo da Ação 
Libertadora Nacional, liderado por Marighella. Os militares, com a 
finalidade de obter informações sobre tal grupo para capturarem seu 
líder, prenderam arbitrariamente os cinco freis para torturá-los e vio-
lenta-los até conseguirem as informações que tanto procuravam.

A única referência feita no filme a alguma instituição militar foi 
logo na prisão dos dois primeiros freis, na qual é mostrado o símbolo 
da Marinha do Brasil. Assim que os presos chegaram nesta institui-
ção, um militar que o filme mostra como um superior dá ordens para 
os demais militares levarem um preso para o auditório e o outro para 
um escritório, para ambos serem torturados. Esta ação dá a impres-
são de que a violência praticada pelo Estado através dos militares não 
é algo escondido, muito menos clandestino, e sim uma prática reco-
nhecida e mantida não só pelos militares como, principalmente, pelas 
instituições nas quais eles trabalhavam.

46. A Teologia da Libertação foi um movimento religioso ligado às lutas populares que pro-
curou, nas análises socialistas, principalmente no marxismo, a base para as suas análises acer-
ca da economia e da sociedade (NETO, 2007).
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Outro aspecto que chama a atenção é que em todas as cenas nas 
quais aparecem a repressão, a violência e os militares (os três apa-
recem juntos), os militares aparecem sem fardas, ou seja, aparecem 
com roupas civis. Apareceram assim nas prisões dos cinco freis, nas 
investigações para as prisões destes e, também, nas cenas de tortura 
praticadas. Outra característica atribuída aos militares são que estes 
não possuem nomes, nem vidas privadas e nem, muito menos, ou-
tra ocupação além de praticar a repressão e a violência. Os militares 
aparecem sempre cometendo agressões físicas e psicológicas contra 
outras pessoas, sempre gritando e exigindo delações contra pessoas 
investigadas e presas. Os militares, ainda, aparecem como indivíduos 
que não criticam as suas práticas e que, também, se sentem realizados 
em praticar a violência.

Os militares são mostrados nesta obra fílmica como personagens 
secundários, ou seja, o objetivo central da narrativa é mostrar um re-
corte histórico de fins da década de 1960 e início da década de 1970, 
no qual os freis lutavam contra a ditadura civil-militar, com a finalida-
de de acabar com a desigualdade entre as pessoas, com a fome e com 
a injustiça. Os militares aparecem, por seu turno, como seres utiliza-
dos pelo Estado para praticar a violência e a repressão contra qual-
quer pessoa considerada subversiva exterminando, assim, as ameaças 
contra a manutenção e continuidade do regime.

Já no filme “O ano em que meus pais saíram de férias” (2006), os 
militares só aparecem em uma cena, na qual havia uma manifestação 
contra a ditadura. Nesta, os militares apareceram fardados, pratican-
do violência contra as outras pessoas. Em outras cenas do filme, mos-
tra-se, somente, a repressão estatal agindo diretamente no cotidiano 
dos personagens, principalmente no de Mauro, que teve a sua vida 
totalmente modificada. Seus pais tiveram que fugir da repressão e, no 
final do filme, seu pai é assassinado pelo Estado através dos militares 
e sua mãe volta gravemente debilitada por conta das torturas sofri-
das. No final do filme, Mauro e sua mãe tiveram que ir para o exílio, 
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em outro país. Se tratando sobre a representação dos militares, estes 
são mostrados como personagens secundários; são mostrados como 
seres iguais entre eles, utilizando as mesmas roupas (fardas) e só apa-
receram no filme para exercer a violência a mando do Estado sobre as 
pessoas consideradas subversivas.

4. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

A perspectiva mostrada a partir da construção dos militares, da 
violência estatal e, também, da repressão, é a de oferecer uma sig-
nificação de conflito, terro e perseguição (ALEXANDER, 2002). De 
acordo com Melo (2010), com o início da ditadura militar no ano de 
1964, os mais variados campos artísticos sofreram censura, tais como 
a música, as artes plásticas e, principalmente, os filmes. O Estado, se 
utilizando dos militares, espalhou a violência, a repressão e o terror a 
tudo e todos que eram considerados subversivos, reprimindo todas as 
manifestações políticas contrárias a ele. No final dos anos 1970, quan-
do o governo militar propôs uma abertura lenta e gradual do gover-
no para os civis47, o cinema brasileiro surgiu como denunciante das 
práticas violentas deste governo, na medida em que produzia, e ainda 
produz, uma narrativa do que foi o período militar no país.

É indispensável dizer que estes filmes, mostrados nas salas de ci-
nema e nas TVs do país inteiro são exibidos para as pessoas que, em 
sua maioria, não viveram na época da ditadura civil-militar e, mesmo 
não tendo vivido, a vive de forma mediada pelo cinema. Tal cinema, 
segundo Kane (2000), se encarrega de mostrar a dor sofrida pelos so-
breviventes da violência e repressão realizadas através dos militares 

47. O general Geisel, na década de 1970, inseriu o Brasil no caminho da redemocratização, 
não obstante, a passagem do governo das mãos dos militares para os civis se deu de forma 
gradual, culminando no governo do general Figueiredo que, por sua vez, foi o último presi-
dente militar. Ao que tudo indica, o presidente civil que o sucedeu foi elegido pelos próprios 
militares, e o candidato selecionado foi Tancredo Neves ” (LAMOUNIER, 1992, p.31).
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e, também, de “dar voz” para as vítimas, os desaparecidos políticos e 
torturados. Nos filmes escolhidos para a pesquisa, têm-se a exaltação 
das personagens participantes do sequestro do embaixador america-
no (O que é isso companheiro?); da estilista Zuzu Angel e do seu filho, 
Stuart (Zuzu Angel); dos freis pela luta contra a ditadura civil-militar 
(Batismo de Sangue); e de Mauro que perdeu seu pai (O ano em que 
meus pais saíram de férias) enquanto, em relação aos militares, tais 
filmes fazem denúncias acerca da violência e repressão feitas através 
destes. Para isso, os filmes trazem e ao mesmo tempo respondem a 
algumas perguntas como: O que ou quem era o mau no regime mili-
tar? Quem foram os responsáveis pela violência estatal? Quem foram 
as vítimas de tal violência? Quem a praticava? São essas indagações 
que, construindo uma narrativa que atrai o público, fazem a media-
ção entre este e o drama social da ditadura civil- militar.

A representação cinematográfica, de acordo com Xavier (1985), ten-
de a encontrar e particularizar o trauma causado a partir da violência 
exercida através dos militares, ao mesmo tempo em que universaliza o 
recorte histórico com termos como ditadura, anos de chumbo, entre 
outros, como forma de definir o mal e, também, de ir contra o termo 
“revolução” utilizado pelos militares para nomear o golpe de Estado 
executado por estes em 1964. Por conta disso, o peso do sentido da vio-
lência é generalizado e começa a ser entendido como único, como um 
mal tão obscuro como nunca aconteceu antes e que, principalmente, 
precisa ser denunciado e registrado na história. A narrativa traumática, 
ainda de acordo com Xavier (1985), volta ao eterno drama como uma 
forma de impedir a sua repetição, transformando-o no mau do nosso 
tempo para que, assim, ele permaneça em uma contínua existência. As-
sim, eventos traumáticos como a ditadura militar brasileira são sempre 
contados, pois são temas recorrentes que precisam ser repetidos para 
que se fixem na memória coletiva da sociedade.

Conclui-se, assim, que os militares são mostrados sempre juntos 
com a violência e com a repressão, pois estes são agentes utilizados 
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pelo Estado para silenciar e violentar qualquer pessoa ou grupo que 
se oponha à ditadura. Nos filmes é mostrado também que, além da 
violência física praticada pelo Estado através dos militares, existe a 
violência presente no cotidiano, que cerceia a vida das personagens 
mostradas nos filmes.

Outro ponto que deve ser ressaltado é a igualdade existente en-
tre os militares. Nestes filmes, quando os militares estão investigando 
e, principalmente, quando estão torturando as pessoas consideradas 
subversivas, eles são mostrados sempre com roupas civis e, também, 
sem diferenças no que tange os postos existentes na hierarquia mili-
tar. Com isso, mostra-se que os militares são todos iguais e, também, 
que exercem a violência de uma forma embuçada, escondida até mes-
mo das próprias instituições militares.

Os militares são construídos como pessoas que não possuem uma 
vida paralela à de sua profissão, visando sempre reprimir, violentar e 
torturar. Somente dois militares em específico possuem nomes: Hen-
rique e Marco Aurélio. O primeiro, por se mostrar repleto de dúvidas 
e questionamentos acerca da violência que praticava e, o segundo, 
por conta de uma injustiça sofrida.

Vê-se que os militares são personagens secundários, que existem 
somente para investigar, vigiar, violentar e silenciar todo e qualquer 
movimento político contrário à ditadura. As personagens principais 
nos filmes lutam contra o regime autoritário, enquanto os militares 
fazem de tudo para manter o seu governo. Por conseguinte, a pers-
pectiva utilizada nos filmes para a construção dos militares é a de ofe-
recer um significado de terror, conflito e perseguição.

O cinema, fazendo a mediação entre as pessoas e o regime mili-
tar, se encarrega de mostrar os horrores sofridos pelas personagens 
perseguidas, violentadas e torturadas pelos militares e, principalmen-
te, fornece a deixa para que tais personagens contem para as pessoas 
seus pontos de vista acerca da ditadura. Por conta disso, os filmes tra-
balhados nesta pesquisa se transformaram em verdadeiros veículos 
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de denúncia acerca da violência estatal praticada através dos militares. 
A construção cinematográfica tende, ainda, a particularizar o sofri-
mento das pessoas vítimas da violência estatal, do mesmo modo que 
tende a universalizar termos como ditadura, anos de chumbo e, prin-
cipalmente, tende a ir contra o termo “revolução” utilizado pelos mi-
litares para nomear o golpe de Estado executado por estes.

Por isso, o sentido da violência é generalizado e começa a ser en-
tendido como único, como um mal obscuro que precisa ser denuncia-
do e registrado. A narrativa traumática volta ao eterno drama como 
uma forma de impedir a sua repetição, transformando-o no mau do 
nosso tempo para que, assim, ele permaneça em uma contínua exis-
tência. Dessa forma, eventos traumáticos como a ditadura civil-mili-
tar são sempre contados, pois são temas recorrentes que precisam ser 
repetidos para que se fixem na memória coletiva da sociedade.
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RESUMO

O presente trabalho tem como intuito analisar a cobertura mi-
diática feita pela revista VEJA nas eleições presenciais de 1989. Nesse 
período, a revista em questão era considerada o principal periódico 
informativo. Pretende-se refletir sobre o discurso político presen-
te nas narrativas da VEJA, com o objetivo de verificar as possíveis 
manipulações sobre o resultado da eleição. Para a realização dessa 
pesquisa será feito uma análise qualitativa da matéria de capa de 
uma edição da revista VEJA no período da campanha eleitoral, com-
preendido entre agosto e dezembro de 1989. Dessa forma, o pro-
pósito deste estudo é avaliar as iminentes relações entre o campo 
político e o campo midiático.

PALAVRAS- CHAVE: mídia, política, revista VEJA.
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INTRODUÇÃO

Este artigo é parte da pesquisa para o trabalho de conclusão de 
curso que ainda está em andamento. É proposto realizar uma análise 
da cobertura política realizada pela revisa VEJA na eleição presiden-
cial de 1989. Eleição esta que foi a primeira desde o golpe civil-militar 
de 1964.

A relação entre a política e a mídia tem sido um tema bastante 
discutido atualmente, em razão do impeachment da então presidente 
Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores (PT), em 2016. E da 
ascensão da direita com a vitória de Jair Bolsonaro, eleito presidente 
pelo Partido Social Liberal (PSL), em 2018. Nesse sentido proponho 
então, a realizar aqui uma breve análise da cobertura feita pela revista 
VEJA, por ser ela uma revista bastante representativa na história do 
jornalismo brasileiro em revista e acerca da eleição de 1989 por ser 
uma disputa com muitas particularidades em comparação as outras. 
“É considerada como o marco situacional brasileiro em que inicia a 
construção de um discurso político a partir da produção dos meios de 
comunicação de massa.” (FAUSTO NETO, 2004).

Com o desenvolvimento dos meios de comunicação, sociedades e 
governos sofreram profundas modificações e as disputas políticas se 
ampliaram. As pesquisas de opiniões tornaram-se bastante comuns e 
aguardadas nas eleições brasileiras. Surgiram num período de rede-
mocratização da sociedade brasileira, e se transformou em um im-
portante instrumento político tanto para partidos e candidatos quan-
to para a imprensa e eleitores. A mídia é considerada como um meio 
importante que possibilita que o povo tenha acesso a informações 
relevantes para escolha do voto. Mas também é visto como um ins-
trumento com considerável poder de manipulação. De acordo com 
Luiz Felipe Miguel (2002, p. 180), ‘Decretar que a política se curvou’ a 
mídia é tão estéril quanto negar a influência desta sobre a primeira”.

Vemos que a mídia é um fator importante no jogo político, pois 
o reconhecimento é bastante significativo para se adquirir capital 
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político, percebemos então que os meios de comunicação são rele-
vantes agentes de disseminação de informações políticas, sendo ca-
paz de definir ou influenciar o prestígio social de candidato. Assim 
essa pesquisa tem como objetivo investigar possíveis estratégias de 
manipulação presente na narrativa da revista VEJA com o intuito de 
interferir na escolha do voto. Tendo como fonte a matéria de capa da 
edição 1107 publicada no período pré-eleitoral da eleição de 1989.

BREVE HISTÓRIA DA IMPRENSA

Entre os séculos XVI e XVII surgiu na Europa uma mídia parale-
la, folhas volantes como pasquins e almanaques que eram impressos 
e distribuídos sem periodicidade fixa. No fim do século XVII, junto 
com o início do mundo moderno, começou a surgir periódicos mais 
regulares publicados por editoras. E no século XIX, começou a trans-
formação do jornalismo em mídia de massa com o advento da im-
pressora a vapor.

Já a imprensa brasileira tem surgimento bastante tardio, apenas no 
século XIX, quando a Coroa fugiu das tropas napoleônicas para a o 
Brasil, fazendo daqui sede do império de Portugal. Rodrigo S, Oliveira 
(2011), com a fundação da tipografia oficial, teve início a produção de 
A Gazeta, de documentos do governo e também de obras populares 
como as folhinhas, almanaques, textos literários e científicos. “A cen-
sura e o extremo controle garantiram a centralização da produção e 
circulação de impressos desde a sua implementação até o processo que 
levou a Independência do Brasil, em 1822.” (OLIVEIRA, 2011, p. 132).

Todavia, apesar da proibição da Coroa, os livros começaram a che-
gar em território brasileiro no final do século XVIII, eram livros de 
filosofia e história considerados propagadores de ideias rebeldes. A 
Coroa rejeitava a perspectiva de um país letrado e civilizado. No en-
tanto, no início de 1800 com a abertura dos portos para comerciali-
zar com outros países, tornou-se comum os contrabandos de objetos. 
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Como o jornal Correio Brasiliense, que era produzido na Inglaterra e 
chegava ao Brasil através de contrabandistas.

[...] a Coroa Portuguesa sempre criou obstáculo ao seu desenvolvimento 

para impedir que as críticas a dominação metropolitana se propagassem 

através das folhas impressas. Além disso, os núcleos urbanos eram pouco 

significativos na sociedade colonial havendo predominância de uma po-

pulação do campo, analfabeta, constituída na sua maioria por escravos, 

dispersos em áreas distantes. Estes fatores representam empecilhos para 

a consolidação da imprensa. (CAPELATO, 1988, p.38).

Para evitar proliferação de uma imprensa revolucionária, foi fun-
dado a Gazeta do Rio de Janeiro, que era um periódico custeado pela 
Coroa e voltado para anunciar notícias corriqueiras dos nobres, esta 
tentativa, no entanto, não obteve sucesso. A imprensa de oposição 
continuava a emergir apesar de ter curta duração devido a censura, as 
tipografias eram interditadas e seu funcionários agredidos. Em 1822, 
alguns grupos extremistas que lutavam pela independência também 
defendiam a liberdade de imprensa.

Apesar das dificuldades diárias, os panfletos circulavam nos pequenos 

e grandes centros urbanos. a barreira do analfabetismo era contornada 

pela comunicação oral: a leitura em voz alta, nas esquinas, nas farmá-

cias ou nos serões familiares possibilitava a divulgação das mensagens. 

(CAPELATO, 1988, p. 38)

“Em um primeiro momento a imprensa brasileira se configurou a 
partir da produção de “pasquins”. Estes, contudo não apresentavam 
necessariamente uma relação orgânica com os grupos dirigentes e 
muitas vezes até entravam em conflitos com os mesmos”. (OLIVEI-
RA, 2011, p.133). Os pasquins eram um tipo de jornal com poucas 
páginas, sem uma periodicidade definida e considerada como uma 
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imprensa ofensiva. Oliveira (2011, p. 133) aponta que “os grupos po-
líticos que em um primeiro momento não tiveram controle direto 
sobre os pasquins, se aperceberam da potencialização da imprensa 
como instrumento político ideológico.”

O andamento da Independência do Brasil provocou bastante estí-
mulo a criação de periódicos. “As províncias, paulatinamente, foram 
incrementando a sua produção, o que com o passar do tempo, acar-
retou tanto o desenvolvimento da imprensa local com a utilização da 
sua força política.” (OLIVEIRA, 2011, p. 133).

A nação brasileira nasce e cresce junto com a imprensa. Uma explica a 

outra. Amadurecem juntas. Os primeiros periódicos iriam assistir a trans-

formação da Colônia em Império e participar intensamente do processo. 

A imprensa é a um só tempo, objeto e sujeito da história brasileira. Tem 

certidão de nascimento lavrada em 1808, mas também é veículo para re-

construção do passado. (BEZERRIL apud MARTINS; LUCA, 2011).

“A imprensa de oposição política ganhou destaque nas lutas pela 
Independência [...] colocou em campos opostos a imprensa oficial ou 
oficiosa e a de oposição.” (CAPELATO, 1988, p.38). É a partir das lu-
tas durante o processo da Independência, que a elite percebeu a in-
fluência que a imprensa tinha sobre o povo. Assim os órgãos de im-
prensa de acordo com seus interesses, ora se aliavam a nobreza e ora 
buscavam o apoio do povo.

Para Sodré, a República não mudou, a princípio, a essência do Estado. Saiu 

D. Pedro II, entrou Deodoro da Fonseca – troca simples de ditadores, re-

conhecida internacionalmente, segundo o autor. A imprensa, em linhas 

gerais, tampouco sofreria grandes mudanças: o primeiro grande periódico 

da fase, o Jornal do Brasil, só surgiria dois anos depois; outros pequenos jor-

nais e panfletos surgiriam e morreriam pelos anos vindouros, notadamente 

em épocas agitadas da política nacional. (SODRÉ apud PIERANT, 2006).
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Os julgamentos a República não demoraram. “A imprensa que ti-
vera um papel significativo na mudança do antigo regime, traduziam 
o descontentamento. Na maior parte dos jornais, os elogios e espe-
ranças cederam lugar as críticas [...] propunha-se a republicanização 
da República.” (CAPELATO, 1988, p. 47).

A revolução de 1930, antes anunciada como o romper de uma nova au-

rora, passou a ser duramente criticada. Organizou-se uma rebelião e a 

iniciativa partiu, sobretudo, de representantes da imprensa. O grupo o 

Estado de São Paulo assumiu a liderança. Pretendiam fazer sua revolu-

ção já que a realizada em 1930 se desviava de seus objetivos e os males 

prosseguiam. Os ideais republicanos seriam finalmente concretizados 

com outra revolução: a de 32. O Brasil moderno, o Brasil do progresso 

seria o resultado [...]. As elites paulistas perderam a guerra, mas nunca 

admitiram a derrota. (CAPELATO, 1988, p. 49).

Posteriormente, com a ameaça de uma revolução comunista, se-
gundo Capelato (1988) “os liberais aterrorizados preferiram sacrificar 
a liberdade para proteger a propriedade privada. E assim, a imprensa 
liberal que até então era inimiga do presidente Getúlio Vargas, arqui-
tetou condições para o golpe de 1937”.

E quase três décadas depois do golpe de 1937 e a instalação do Es-
tado Novo (governo ditatorial de Vargas), novamente pelo mesmo 
medo do “fantasma comunista”, após a renúncia de Jânio Quadros, 
e seu vice, João Goulart sofrer um golpe civil militar, tem início um 
novo período de ditadura no país, em 1964. E novamente, “Represen-
tantes da imprensa participaram ativamente na articulação do golpe. 
Em 1984, Ruy Mesquita (de O ESP), explicou porque do engajamento 
dos liberais nesse episódio que rompeu com a ordem constitucional: o 
objetivo era impedir o perigo comunista.” (CAPELATO, 1988, p. 54).

Nessa breve síntese da História do Brasil, podemos perceber a in-
tensa atuação da mídia nas questões políticas em diversos períodos.
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REVISTA NO BRASIL

Neste tópico veremos mais especificamente sobre o surgimento e 
popularização das revistas no Brasil. Os primeiros registros de revistas 
brasileiras são pequenas produções de vida curta chamados de folhe-
tos ou ensaios, no século XIX.

A primeira revista de que se tem conhecimento é a Variedades ou En-

saios de literatura, que surgiu no ano de 1812, em Salvador [...] Poste-

riormente, em 1813, contando com a colaboração da elite intelectual da 

época, surgiu no Rio de Janeiro, a revista O Patriota com o propósito de 

divulgar autores e temas nacionais. (ÍRIA, BAPTISTA; KAREN, ABREU, 

1991, p. 2).

O crescimento e o desenvolvimento da elite propiciaram o surgi-
mento de outros periódicos como os anais fluminenses de Ciências, 
Artes e Literatura, a Espelho Diamantino que foi a primeira revista 
voltada para o público feminino e as galantes que eram revistas exclu-
sivamente para os homens. O auge das revistas nesse período foi em 
1922, quando foi lançado, A Maçã, que era uma revista voltada para o 
grupo masculino com contos e comentários apimentados.

É apenas no século seguinte que as revistas começam a desen-
volver um formato e ganhar espaço diferente em comparação com 
os jornais. A revista O Cruzeiro de Carlos Malheiros que surgiu em 
1928, e é considerada a pioneira em relação a jornalismo em revistas. 
Foi a primeira revista com ilustrações, o que conferiu um sentimento 
de modernidade. Pouco tempo depois do seu lançamento conseguiu 
bastante sucesso entre todas classes, gêneros e faixas etárias.

Com a escassez de tempo da sociedade, as revistas semanais ad-
quirem um público mais fiel em relação aos jornais, pois não exige o 
acompanhamento diário. Mas, com o desenvolvimento do rádio no 
Brasil em 1923 e a consolidação da TV na década de 1960 a mídia 
impressa foi obrigada a empenhar-se na busca por um estilo que fosse 
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atraente e pudesse assim competir com as mídias eletrônicas. As re-
vistas optaram por deixar os fatos em si para o rádio e a TV e passa-
ram a explorar os fatos por inteiro, mais detalhadamente.

Com o avanço da percepção de marketing, o mercado editorial 
subdividiu as revistas em grupos ainda mais fragmentados. “Os valo-
res de comercialização apresentados nas capas das revistas ajudam a 
localizar os possíveis leitores ao grupo socioeconômico e cultural aos 
quais pertencem.” (BAPTISTA; ABREU, 1991, p.24) A revista alcança 
principalmente as classes A e B no Brasil, caracterizada então pelo 
elitismo editorial.

De acordo com Gramsci (2001, p. 32) jornais e revistas são “meios 
para organizar e difundir determinados tipos de cultura”, e estarão 
sempre articulados a um argumento cultural, “mais ou menos homo-
gêneos, de um certo tipo e de um certo nível e, particularmente; com 
certa orientação geral.” (apud SILVA, 2005, p. 31). E ainda, “A imprensa 
se constitui como sujeito para permitir sua ação partidária. Os grandes 
jornais e revistas se utilizam desses mecanismos para legitimar a sua 
ação escondendo seu caráter partidário.” (SILVA, 2005, p. 33).

A Revista VEJA

A editora Abril foi criada em 1950, num período de expansão ca-
pitalista, desenvolvimento tecnológico e consolidação do papel dos 
grandes veículos de comunicação. Sempre teve suas atividades em 
várias áreas. As primeiras revistas foram Claudia, Capricho e Quatro 
Rodas. Em 1966 surgiu a revista Realidade que é considerada como 
um marco na história da imprensa brasileira. “Consolidada a partir 
de reportagens que se propunham a objetividade da informação, nos 
moldes da prática profissional da imprensa da década de 1960, a re-
vista da Editora Abril S. A, publicou um produto editorial alternativo 
que se compunha de duas linguagens: existencial e política.” (BAP-
TISTA; ABREU, 1991, p.13)
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De acordo com Baptista; Abreu (1991) “Victor Civita tinha a inten-
ção de abocanhar parte dos leitores da revista O Cruzeiro com a pu-
blicação de Realidade”. Com a crise no editorial, a TV em ascensão, o 
público com interesses cada vez mais fragmentados e o endurecimen-
to do regime civil militar com o AI-5, quando se restringiu a liberdade 
de imprensa, fez com que em 1976 a revista chegasse ao seu fim.

Em razão do sucesso da revista Realidade, em 1968 foi criada a re-
vista VEJA, sob a influência da revista norte americana, Time.

O projeto que deu origem a revista VEJA se chamou “Projeto Falcão”, 

os jornalistas que trabalharam na fase inicial da revista foram seleciona-

dos em um processo que envolveu 1800 candidatos que responderam 

aos anúncios veiculados em outras revistas da editora Abril. 250 pessoas 

fizeram 6 meses de um curso teórico e prático em São Paulo, com tudo 

pago pela editora. (SILVA, 2005, p. 56).

Em seus primeiros anos a VEJA foi um completo fracasso. Foram 
2 anos de prejuízo de vários milhões. O que levou a uma crise da 
editora. Da venda de 1 milhão de exemplares no lançamento, pas-
sou a 23 mil exemplares no momento de maior crise. Mas, por in-
sistência de Civita, ela continuou a circular e apenas 10 anos depois 
conseguiu emplacar no gosto popular e aumentar consideravelmen-
te as vendas. “A revista abordava temas do cotidiano da sociedade 
brasileira como economia, política, guerras e outros conflitos terri-
toriais, cultura e aspectos diplomáticos, entre outros” (BAPTISTA; 
ABREU, 1991, p. 17).

COBERTURA DA REVISTA VEJA

A opção de analisar essa revista é por estar inserida no período 
de campanha pré-eleitoral próximo a fase mais decisiva. Período em 
que aumenta a participação da revista nas questões políticas, com um 
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maior número de matérias voltadas para a disputa presidencial e um 
crescente acirramento nos discursos dos candidatos.

Foi analisadas técnicas utilizadas no título, texto e quadros infor-
mativos da matéria, com o intuito de conferir as informações juízo de 
valor de forma velada para que o leitor comum, que seja pela correria 
do dia a dia ou por outros motivos, não faz uma leitura mais cuidado-
sa e dessa forma, não percebe a existência de manipulação nas infor-
mações apresentadas.

Aponto aqui dois trechos da matéria de capa da edição 1107 de 29 
de setembro 1989:

“Pode-se demonstrar, com clareza, que o programa do candidato ope-

rário não passa de um projeto irracional, porque planeja elevar os salá-

rios a margem do mercado, desconexo, pois quer reduzir os gastos do 

governo sem medir as consequências de uma quebra na taxa de juros, e 

ilógico, pois sua inspiração em matéria de dívida externa vem do mesmo 

governo Sarney que o PT tanto gosta de atacar”.

E em seguida diz que “A menos de três meses da eleição, a campa-
nha de Lula tem a forma de um ninho de problemas.” Percebemos no 
primeiro trecho o uso de adjetivos como irracional, ilógico e desconexo 
que denotam opiniões negativas em relação aos projetos de governo 
do candidato Lula. E no segundo trecho o uso da expressão “ninho de 
problemas” que indica que no modo de ver da revista VEJA, a campa-
nha do candidato Lula é uma desordem, é desestruturada. São essas 
expressões e adjetivações que nos mostram de que lado a revista esta-
va no processo eleitoral e que aqui é o nosso objeto de análise.
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Figura 1 - Capa da edição 1107

Fonte: VEJA (1989)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebemos até aqui que a mídia é sim um importante agen-
te político, com capacidade para criar ou transformar a imagem de 
um candidato ou partido. Que é preciso atenção de quem está con-
sumindo as noticias para perceber se há parcialidade e informações 
tendenciosas.

No exemplo mostrado acima vemos que foi feito uso recorrente 
de adjetivos e expressões negativas o que pode acarretar no compro-
metimento da credibilidade do candidato e de seu partido e assim 
agir na escolha do voto.
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Resumo:

As relações em sociedade no espaço geográfico que competem 
à reprodução do capital e a sobrevivência da classe trabalhadora são 
repletas de significados, desígnios e desigualdades. Frente a isso, o 
presente artigo tem o objetivo fazer uma análise da dinâmica entre 
o circuito espacial inferior e superior da produção, o qual é mais bem 
evidenciado pela teoria de Santos (2008), em paralelo com a realidade 
dos estudantes da Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão 
em transição para Universidade Federal de Catalão e os outros sujei-
tos externos a esta instituição, que trabalham por conta própria. Para 
a construção deste texto foi realizada uma revisão bibliográfica das 
temáticas em questão, além de contar com uma pesquisa de campo 
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descritiva. Desta forma, constatou-se que os trabalhadores por conta 
própria, nesta determinada circunstância, se inserem na lógica do cir-
cuito inferior produtivo e fazem interações com o circuito superior, 
ainda que de forma indireta e subordinada. Evidenciou-se que os dois 
circuitos produtivos diferenciam-se pelo alto poder tecnológico e lo-
gístico, onde no circuito superior se destacam tais sofisticações, por 
sua vez, a simplicidade da produção e do comércio no circuito infe-
rior se sobressai. Entretanto, apesar de se apresentarem relativamente 
diferentes, os mesmos se interagem em situações complementares ou 
de dependência.

Palavras-chave: Circuito espacial produtivo. Trabalho por conta 
própria. Desigualdade.

Introdução

As relações no espaço geográfico, sobretudo as que competem 
à reprodução do capital para os atores hegemônicos e a sobrevivên-
cia da classe explorada são repletas de significados, objetivos e desi-
gualdades (SANTOS, 1978). Esse entendimento é importante para a 
compreensão das relações em sociedade estabelecidas pelos sujeitos, 
principalmente quando a relação capital x trabalho são postas em evi-
dencias, por meio dos conflitos sócioespaciais, entre esses dois grupos 
antagônicos (MOREIRA, 2016).

Nesse sentido, os circuitos espaciais da produção se destacam, sen-
do que estes se diferenciam entre “superior” e o “inferior”. No pri-
meiro caso, existe um poder tecnológico e logístico no processo pro-
dutivo, enquanto no segundo caso, o circuito inferior da produção, a 
simplicidade na forma de produzir e de comercializar é mais evidente 
(SANTOS, 2008). Todavia, apesar de se apresentarem relativamente 
desiguais, as relações dos sujeitos dentro desses dois circuitos da pro-
dução são interativas, contudo, em condições de complementarieda-
de ou de subordinação.
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Nessa linha interpretativa o presente artigo objetiva fazer uma 
análise utilizando o método qualitativo, a qual considera a perspec-
tiva do circuito inferior da produção, na perspectiva dos estudantes 
da Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão (UFG/RC) em 
transição para Universidade Federal de Catalão (UFCAT) (Mapa 1) e 
outros sujeitos externos a esta instituição de ensino, que utilizam o 
espaço a universidade na condição de trabalhadores por conta pró-
pria, comercializando produtos ou prestando algum tipo de serviço.

Mapa 1: Localização Geográfica da UFG-UFCat.

O texto encontra-se estruturado além desta introdução e das 
considerações finais, por mais duas seções teóricas. Na primeira se-
ção prioriza-se uma discussão que aborda as características dos dois 
circuitos da produção (inferior e superior). Na segunda seção, as re-
flexões postas são a respeito da relação dos sujeitos que trabalham 
por conta própria na UFG/RC – UFCAT ou que utilizam esse espa-
ço para divulgação de seus trabalhos. Nesse designo, esses sujeitos 
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pertencentes a lógica do circuito inferior da produção tendem a fazer 
relações, ainda que de forma subordinada ou em estado de comple-
mentação, para com o circuito superior da produção.

Algumas considerações sobre os dois circuitos espaciais da 
produção

A dinâmica entre os dois circuitos espaciais produtivos encontra-se 
imbricada na realidade subjetiva compreendida no espaço geográfico, 
a qual sobressai várias análises interpretativas e teses. Assim, as inte-
rações compreendidas aqui perpassam por múltiplas lógicas de pro-
dução, distribuição e consumo, no qual existe uma ordem hierarqui-
zada, dependente ou complementar (SANTOS, 2008). Nesse escopo,

A noção de circuito espacial produtivo enfatiza, a um só tempo, a centralidade 

da circulação (circuito) no encadeamento das diversas etapas da produção; a 

condição do espaço (espacial) como variável ativa na reprodução social; e o 

enfoque centrado no ramo, ou seja, na atividade produtiva dominante (pro-

dutivo) (CASTILLO; FREDERICO, 2010, p.463, grifos dos autores).

Deve-se registrar que as disparidades práticas entre os dois circui-
tos da produção são mais bem destacadas na forma comercializar. No 
circuito superior, a reprodução do capital é o maior objetivo, assim 
têm-se os monopólios, as oligarquias e os oligopólios como atores im-
pactantes. Contrário a isso, o circuito inferior é mais bem representa-
do pela busca da sobrevivência na situação em que os trabalhadores 
autônomos e os proprietários de pequenos negócios tentam “ganhar 
a vida” (SILVA, 2013).

A partir dessa diferença, nota-se que o incremento tecnológico, 
técnico e mais sofisticado nos modos de produção na logística e na 
distribuição dentro do mercado consumidor, encontra-se segregado 
nas situações mais simples de comercialização. Visto por esse prisma, 
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a potencialidade de alcance destes componentes de mercado perpas-
sa também pelo aparato informacional, o qual cada ator dispõe, por 
isso a “distância” de poder econômico entre os dois circuitos pode ser 
considerado um importante ponto de distinção.

Essa disparidade econômica pode ser evidente no domínio do ter-
ritório por meio de disputas estratégias, o qual a tendência neoliberal 
de mercado favorece os que têm maior poder de investimento. Uma 
empresa com muitos recursos investe no território com a intenção de 
extrair de maneira estratégica todas as vantagens do lugar, enquanto 
os sujeitos, em trabalhos comuns, como os autônomos, necessitam 
desse espaço para tentar a sua reprodução social, ou seja, essas rela-
ções se moldam por desigualdades (STÜRMER ; COSTA, 2017).

O “aprofundamento da divisão do trabalho impõe formas novas 
e mais elaboradas de cooperação e de controle, à escala do mundo, 
onde é central o papel dos sistemas de engenharia concebidos para 
assegurar uma maior fluidez dos fatores hegemônicos” (SANTOS, 
2002, p. 254-255). A elite industrial desfruta dessas vantagens, atua de 
maneira central nos grandes escalões do espaço geográfico, isso ocor-
re no circuito superior da produção.

Nas palavras de Santos (2008, p.22), “o circuito superior originou-
-se diretamente da modernização tecnológica e seus elementos mais 
representativos hoje são monopólios”, por essa razão as suas caracte-
rísticas são evidentes pelo maior poder de influência no território, o 
qual decorre na busca pelo lucro, domínio, expansão e supressão da 
concorrência com outras empresas capitalistas.

Por sua vez, o impulso nos escalões do circuito inferior consiste 
na busca pela subsistência, já que o aporte tecnológico para a produ-
ção não é sofisticado no processo de comercialização. Predomina-se o 
trabalho intensivo e familiar, a renda proporcionada objetiva manter 
economicamente os sujeitos e isso impossibilita por vezes um alto in-
vestimento no próprio negócio, além de comprometer uma melhora 
financeira (MONTENEGRO, 2006).
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No circuito superior, a escolha do território é feita de maneira a 
contribuir com a intencionalidade da exploração da mão-de-obra, fa-
cilidade de locomoção e mercado consumidor, tudo isso para cumprir 
os objetivos econômicos. Sabe-se que o território é visto pela sua ca-
pacidade estrutural, considerando a fluidez, os aportes fiscais, a sofisti-
cação dos fixos e dos fluxos. Para Santos (2008), as relações nesse setor 
ocorrem na cidade, na região, no plano nacional e internacional, desse 
modo, existe uma relação de distanciamento com os consumidores e 
uma ideia de produção sobrante, voltada para o mercado externo.

Em contrapartida, no circuito inferior, as relações de comerciali-
zação são diretas e fundamentadas na localidade. Para os trabalha-
dores por conta própria, por exemplo, a negociação é essencial, pois 
os preços das mercadorias tendem a sofrer variações de acordo com 
as condições financeiras dos clientes, assim, esses sujeitos precisam 
pensar estratégias de sobrevivência considerando os percalços de não 
se ter preços tabelados, tal como ocorre nos grandes mercados (CAC-
CIAMALI, 1982).

Esses pressupostos não ocorrem no mercado do circuito superior, 
visto que existe uma lógica de preços tabelados e organização singu-
lar o qual não se preocupa com os momentos de retração econômi-
ca. Nesse sentido, como esse comercio superior objetiva atender em 
grande parte pessoas das classes mais abastadas, os produtos são, na 
maioria das vezes, facilmente consumidos (SILVA, 2015). Além dis-
so, a possibilidade do pagamento em crédito permitiu que as classes 
médias e pobres um pouco mais estabilizadas consumissem também 
nesse circuito (SANTOS, 2008). Considerando esses aspectos,

Todas as camadas da população podem consumir fora do circuito ao 

qual pertencem: trata-se de um consumo parcial ou ocasional das cate-

gorias sociais ligadas ao circuito. O consumo das classes médias se dirige 

frequentemente tanto à categoria das classes abastadas quanto à das clas-

ses menos favorecidas (SANTOS, 2008, p.42).
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Para as pessoas das classes mais pobres, o consumo no circuito in-
ferior é visto de maneira mais “palpável”. Isso é possível pelos preços 
dos produtos, pois a simplicidade da comercialização e dos insumos 
“relaciona-se as atividades de menor porte e pouca moder nização, 
como comércio de varejo, serviços não modernos e fabricação que 
não possuem capital intensivo” (BRITO 2017, p.166).

Já no circuito superior, têm-se como os atuantes de mercado a in-
dústria do meio ur bano, bancos, serviços, transportadoras e uma lo-
gística voltada para exportação. A utilização dos mecanismos tecnoló-
gicos e informacionais nesse mercado de escala macro e a circulação 
das mercadorias tem a finalidade alcançar o consumidor final, em 
grande quantidade e em diferentes locais. As questões extra-regionais 
dos fixos e dos fluxos da produção, são elementares (BRITO, 2017).

Arroyo & Cruz (2015, p. 47) argumentam que “no capitalismo, as 
condições de circulação são tão importantes quanto as condições de 
produção; daí as pressões e disputas para a existência e eficácia das 
redes técnicas quando as empresas decidem estabelecer-se num lugar 
[...]” ou quando os sujeitos necessitam criar a sua própria subsistên-
cia, tal como fazem os trabalhadores por conta própria que, por ve-
zes, encontram-se subordinados aos atores pertencentes ao circuito 
superior. Nesse sentindo, Brito (2017, p.167) destaca que

alguns [sujeitos] ocupam postos de trabalho que assessoram a dinâmica 

da vida daqueles que fazem parte da classe alta e média, de edifícios em-

presariais ou no setor institucional, através de profissões como porteiro, 

motorista, zelador, diarista, dentre outros. Através desse exemplo é pos-

sível per ceber como o circuito superior é em muitos setores alimentado 

pelo circuito inferior.

Nessa perspectiva, a dinâmica nos dois circuitos da produção 
apresenta sentido além da forma de subordinação, pois pode tam-
bém estabelecer relações complementárias. Pode-se exemplificar a 
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realidade dos trabalhadores por conta própria que vendem produ-
tos nas ruas, nas de universidades ou nas feiras livres, aos quais ape-
sar de realizarem suas atividades de forma autônoma necessitam 
ainda adquirir insumos de empresas do circuito superior da pro-
dução, por uma situação de complementariedade e subordinação 
(ARROYO, 2008). Assevera-se, nesse intento, a situação dos presta-
dores de serviços, aos quais “empregam-se” informalmente para os 
outros sujeitos das classes abastadas, como no caso das empregadas 
domésticas.

Nesse sentido, a lógica compreendida pelo circuito inferior da pro-
dução tornou-se comum na vida de muitos sujeitos, pois a crise do 
trabalho forçou milhares de pessoas, sob o prisma do desemprego, 
a saírem de ocupações formais, assalariadas e estáveis para trabalhos 
informais, atípicos, por conta própria (ANTUNES; ALVES, 2004).

É bom lembrar que essa realidade não se configura apenas para 
sujeitos com pouca escolaridade ou em condições de extrema preca-
riedade como um dia foi considerado. A heterogeneidade da crise do 
trabalho abrange distintos grupos sociais (SINGER, 1999), incluindo 
os mais escolarizados. Esses sujeitos necessitam pensar em formas 
alternativas para pertencer ao mundo do trabalho, com essa razão, 
vários estudantes utilizam os espaços das instituições de ensino para 
tentar se sustentar de maneira informal, relacionando-se mercadolo-
gicamente com os dois circuitos da produção.

Trabalhadores por conta própria na UFG/RC - UFCAT: a relação 
entre os circuitos espaciais da produção

O trabalho por conta própria vem se tornando uma alternativa 
cada vez mais comum, principalmente com a defasagem do emprego 
formal e estável, o qual obriga muitos sujeitos a desenvolver a sua 
própria subsistência. Nota-se essa procura para aqueles que desejam 
fugir do estigma de desempregado ou para complementar a renda, 
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quando o salário do setor formal não é suficiente (CACCIAMALI, 
2000; HOLZMANN, 2013).

Nessa linha reflexiva, os trabalhos autônomos acrescem em im-
portância como algo fundamental para a sobrevivência de muitos su-
jeitos das classes mais pobres ou como uma opção para aqueles que 
são adeptos da independência laboral, onde não há patrão, nem ho-
rário fixo e que seja fora da realidade padrão da cultura formal dos 
empregos.

O trabalho por conta própria engloba desde as formas mais tradicionais 

de ocupação, como o mais singelo vendedor de balas, incluindo até um 

estabilizado comerciante de bairro, desde que trabalhe apenas embasado 

no consumo de sua própria força de trabalho e/ou de familiares (OLI-

VEIRA, 2009, p.63).

Entre outras razões, considera-se essa “migração” dos trabalha-
dores assalariados das fábricas do circuito superior para o trabalho 
independente similar as características do circuito inferior, como con-
sequência da forçosa substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto, 
onde se destaca o processo de automação, conservador e excludente 
(ANTUNES, 2006). Essa situação de segregação objetiva substituir os 
trabalhadores que não se adaptaram a lógica de produção mais tecno-
lógica, no qual são “trocados” por máquinas mais sofisticadas. Assim, 
contratam-se poucos operadores técnicos para os muitos cargos que 
antes eram realizados manualmente.

Como consequência, muitos sujeitos expulsos da lógica hegemô-
nica percebem na vida autônoma uma forma de tentar a sua reprodu-
ção social e como consequência dessa exclusão do setor formal nos 
comércios, nas indústrias, entre outros, aumenta-se o número de pes-
soas desempregadas (CACCIAMALI, 1982).

A situação da precarização, do desemprego e do trabalho atípico 
atinge de forma relativa toda a sociedade (ANTUNES, 2006), desde 
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aqueles que não dispõem de maiores qualificações e estudos formais 
até os estudantes e concluintes de cursos do ensino superior. O gráfi-
co a seguir ilustra uma análise do trabalho por conta própria para três 
grupos díspares, de acordo com a escolaridade, a saber, com Funda-
mental Incompleto, Ensino Médio Incompleto e Ensino Superior In-
completo. A pesquisa foi realizada por Alysson Portella e Sergio Firpo 
(Insper) e divulgada por Érica Fraga (Folha de São Paulo).

Gráfico 1: Porcentagem dos trabalhadores por conta própria por escolaridade�

Fonte: FRAGA, Érica. Site Folha de São Paulo, 2019. 
Org. SANTOS, Jean Silveira dos. 2019.

Os dados apresentados não incluem funcionários públicos, empre-
gadores e trabalhador-familiar-auxiliar (FRAGA, 2019). Conforme os 
números percebe-se uma queda no quantitativo de trabalhadores por 
conta própria que tinham o Ensino Fundamental incompleto entre o 
primeiro semestre de 2012 e 2019 – passou de 64,1% para 46,8%. Aos 
que dispunham o Ensino Médio incompleto, nota-se um aumento de 
26,3% para 35,% e, por fim, aqueles que apresentavam Ensino Supe-
rior incompleto, percebe-se um aumento de 9,6% para 17,7%, duran-
te o mesmo período.

Essa porcentagem de 17,7% que compreende o primeiro trimes-
tre de 2019 dos trabalhadores por conta própria com Ensino Supe-
rior incompleto é uma realidade correlata aos estudantes da UFG/
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RC-UFCAT, pois esses sujeitos encontram-se na lógica do circuito es-
pacial inferior da produção, onde comercializam os seus produtos de 
forma mais simples. Eles estão divididos entre prestadores de serviços 
e comerciantes de diversos produtos.

Nessa interface, os estudantes utilizam o espaço da universida-
de para realizar suas respectivas atividades por conta própria, in-
clusive, os murais informativos da instituição referida apresenta-se 
como um importante lugar para divulgação dos trabalhos e servi-
ços. Essa conjuntura é correlata ao mundo do trabalho, de maneira 
geral, pois o crescente número de trabalhadores com maior esco-
larização nessa inclinação de trabalho informal vem sendo notável 
(CACCIAMALI, 1982).

Sob a luz dessas reflexões, os tipos de trabalhos e serviços que os 
estudantes da instituição – e de outros sujeitos – divulgam podem ser 
mais bem apresentados pelo quadro a seguir.

Quadro1: Comércio e prestação por conta própria na UFG/RC-UFCAT (2019)

Murais In-
formativos

Tipos de trabalhos por conta própria

Blocos A – O

Blocos 1 e 2

Bloco adminis-
trativo;

Biblioteca;

Restaurante 
Universitário

•  Formatação de trabalhos acadêmicos

•  Serviços de manutenção de computadores/notebooks

•  Designer estético (maquiagem) atende a domicílio

•  Produção caseira de alimentos (cupcake e outros doces)

•  Aulas particulares (linguagens e exatas)

•  Revisão/correção gramatical

•  Aula de idioma estrangeiro (inglês básico)

•  Aula de Excel básico

•  Vendas de móveis (usados)

Fonte: SANTOS, Jean Silveira dos, 2019. (Pesquisa de campo)

As informações apresentadas é fruto de observações em campo. 
É possível perceber, a princípio, que os sujeitos aproveitam uma es-
pécie de “nicho de mercado” compostos por alunos, professores e 
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servidores da instituição, para prestação de serviços e para vender 
produtos, de forma a complementar alguma carência específica.

É importante perceber a realização desses trabalhos através de sa-
beres particulares, onde esses sujeitos desempenham com pouco in-
vestimento de capital, baixo uso de tecnologia e um trabalho mais 
intensivo, a possibilidade de gerir renda, já que não buscam (e talvez 
não possam) auferir grandes lucros com essas atividades. Por essa ra-
zão, percebe-se que tal forma de sustento é semelhante com a realida-
de do circuito inferior da produção, a renda consiste na subsistência 
ou para complementar a renda.

Nesse intento, Silva (2011, p.2) assevera que “os pobres das cidades 
encontram no circuito inferior uma maneira de sobrevivência, pois 
ele oferece trabalho, ainda que precariamente, bem como a possibili-
dade de consumo de produtos com baixos preços” Com isso, a facili-
dade de ingresso nessa modalidade de trabalho é possível e desejável, 
porque os serviços oferecidos por esses trabalhadores tendem a es-
pecificar um mercado consumidor delimitado (CACCIAMALI, 1982), 
como no caso da comunidade acadêmica.

Admita-se que o circuito inferior da produção, por meio da vi-
gência do trabalho por conta própria, seja uma alternativa impor-
tante devido à crise do emprego atual, fato esse que foi evidenciado 
após a restruturação produtiva do capital, o qual teve como ênfase 
a flexibilização do trabalho, reforçado pelo pensamento neoliberal 
(CHOMSKY, 2002).

Como consequência, deve-se “ter em mente que o circuito inferior 
só existe porque há o circuito superior (que é o resultado direto da 
modernização), o qual é gerador de desemprego e de tantas outras 
precariedades sociais” (DE OLIVEIRA SALVADOR, 2011, p.51, gri-
fos do autor). Contudo, analisa Tavares (2014, p.87), “o circuito in-
ferior não pode ser analisado de maneira isolada, pois ele mantém 
intensas relações com o superior, sejam essas relações de dependência 
ou não”.
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Dessa maneira, a respeito dos sujeitos que utilizam o espaço da 
UFG/RC-UFCAT para desempenharem atividades características do 
circuito inferior da produção, pode-se pensar numa relação de subor-
dinação e complementariedade, como, por exemplo, na comercializa-
ção de alimentos caseiros, como doces e trufas, o qual os insumos do 
processo de produção advêm de grandes empresas do ramo, como, 
por exemplo, da Nestlé.

Na lógica de interação dos dois circuitos, destaca-se a interligação en-
tre o oligopólio e o comerciante informal, onde os produtos das grandes 
marcas, como no caso da Nestlé, são facilmente encontrados nos gran-
des e médios mercados. A lógica de redes que é característica do circui-
to superior contribui para a pulverização das mercadorias por meio de 
fluxos nacionais e transnacionais, sendo que isso permite o acesso dos 
atores do circuito inferior da produção, incluindo os trabalhadores por 
conta própria. Nesse sentido, acrescenta Bomtempo (2012, p.84),

As atividades que centralizam o capital, como atividades financeiras; 

gestão, pesquisa e desenvolvimento; estão concentradas nos países de 

economia desenvolvida. Por outro lado, as atividades de fabricação loca-

lizam-se, em sua maioria, nos países subdesenvolvidos ou emergentes, 

esses, na divisão territorial do trabalho global, continuam caracterizados 

como “espaços do fazer”, ou seja, o grupo empresarial analisado se apro-

pria das potencialidades existentes no país (amplo mercado consumidor, 

capacidade produtiva, mão de obra disponível, fixos e fluxos para distri-

buição da mercadoria e troca de informações, política estável, entre ou-

tros) com vistas à ampliação das taxas de lucros, que são destinadas, em 

sua maioria, para a Suíça, sede do Grupo empresarial Nestlé S/A. Países 

como Brasil, Índia, China, e ainda, do leste europeu e do continente afri-

cano são estratégicos para expansão da Nestlé S/A, pois além de forne-

cer mão de obra barata, possuem empresas locais já consolidadas que 

se tornam “alvos” desse grupo transnacional, que tem como premissa a 

eliminação da concorrência e a garantia de ampliação do consumo.
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Evidenciam-se as posições de trabalho e hierarquia entre traba-
lhador por conta própria do circuito inferior, que comercializa o seu 
produto em uma escala local, em comparação com a empresa trans-
nacional, do circuito superior, Nestlé, que estende o seu alcance para 
além das fronteiras nacionais. A produção do capital monopolístico 
preza pelo lucro e a expansão da sua produção, sendo assim as rela-
ções em ambos os circuitos estão em interação, contudo em repre-
sentações desiguais.

Destaca-se que a “subordinação do setor informal ao formal dar-
-se-ia principalmente pelo acesso restrito do primeiro a matérias-pri-
mas, tecnologia, créditos etc.” (OLIVEIRA, 2008, p.59), contudo, as 
atividades por conta própria “não dispõem de apoio e são frequente-
mente perseguidas” (SANTOS, 2008, p.47). Por essa razão, admita-se 
a existência de uma marginalização dos trabalhadores independentes, 
com destaque a desproteção desses atores, a consequência disso tudo 
é uma situação de vulnerabilidade aos mais pobres e favorecimento 
para as grandes firmas capitalistas.

Considerações finais

A evolução da técnica e da tecnologia nunca esteve em tamanhas 
condições para resolver os problemas em relação ao trabalho (MO-
REIRA, 2016), contudo essa realidade não se sucede até o presente 
momento. Percebe-se que quanto mais sofisticadas as ferramentas de 
trabalho mais elas estão a serviço do capital, o qual captura para be-
nefício das elites e ainda precariza a vida da classe explorada. Esse 
fato contribui para acentuar as desigualdades no território, gera mais 
desemprego e pobreza.

Tal perspectiva se resume na segregação entre o circuito superior e 
inferior da produção. No caso da condição do trabalho informal e por 
conta própria apresentam-se na vida vários sujeitos, inclusive daque-
les mais escolarizados do ensino superior.
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De acordo com a análise dos sujeitos que utilizam o espaço da 
UFG/RC-UFCAT para trabalhar por conta própria, admita-se essa 
participação de atores que trabalham em situação semelhante a do 
circuito inferior da produção. A forma como a qual eles comerciali-
zam os seus produtos diz respeito para uma lógica simples e voltada 
à subsistência, sendo essas relações comerciais, em tese, subordinadas 
ao circuito superior da produção.

Acredita-se que enquanto o acesso à tecnologia for caracterizado 
por essas discrepâncias socioeconômicas entre os dois circuitos, os 
trabalhadores em condições de trabalho por conta própria, frente às 
ideias mais sofisticadas de comércio expansivo, continuarão desfavo-
recidos, em virtude de um processo conservador, nisso, sofrem aque-
les que precisam criar a própria ocupação, de forma paliativa a falta 
de emprego decente.

O exemplo dos sujeitos que trabalham por conta própria na UFG/
RC-UFCAT apresenta-se também por uma lógica de precarização do 
trabalho em virtude da falta dos direitos trabalhistas como férias, dé-
cimo terceiro e aposentadoria, além de não reverter, por vezes, em 
uma renda suficiente para o próprio sustento, uma vez que há uma 
incerteza inerente na informalidade.
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RESUMO

O presente artigo, resulta de uma das comunicações realizadas no 
XV Simpósio Nacional de História e X Simpósio Nacional de Ciências 
Sociais: Democracia e Sociedades Autoritárias no Século XXI. Com 
o objetivo de apresentar o projeto de extensão e cultura Historiar-te: 
Socializando conhecimento e cultura. Para tanto, duas apresentações 
foram realizadas no Grupo de trabalho: linguagens e representações 
e esta que aqui se apresenta tem enfoque nos planos de vídeo. O pre-
sente projeto nasceu de uma indagação: Por que o conhecimento 
produzido pelos cursos de História e Ciências Sociais da UFG/Regio-
nal Catalão – UFCAT, são poucos conhecidos? Qual o alcance social 
dessas produções? Como os e as cientistas se relacionam, pós saída 
dos cursos, com essa produção e sua atuação social e profissional? A 
partir dessas questões problematizadas por um grupo de discentes, 
inicialmente de maneira informal, um grupo composto por discentes 
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e docentes da UAE História e Ciências Sociais-UFG/Regional Cata-
lão-UFCAT, coordenado pela Profa. Dra. Márcia Pereira dos Santos, 
reuniu-se para discutir e apresentar alternativas para a problemática 
colocada, qual seja: como viabilizar a socialização e divulgação da ex-
tensa produção realizada nas pesquisas monográficas de conclusão 
de curso, destacando seus pesquisadores/as e suas histórias. Assim, 
o grupo propôs a criação e de um canal na plataforma digital Youtu-
be, que se constitua como um espaço de publicização em linguagem 
acessível e agradável do conhecimento que os cursos de História e 
Ciências Sociais tem produzido.

Palavras-chaves: Divulgação Cientifica, Canal no YouTube, His-
toria-te.

INTRODUÇÃO

O presente artigo, resulta de uma das comunicações realizadas no 
XV Simpósio Nacional de História e X Simpósio Nacional de Ciências 
Sociais: Democracia e Sociedades Autoritárias no Século XXI, promo-
vido pela Unidade Acadêmica Especial de História e Ciências Sociais, 
no ano de 2019. Com o objetivo de apresentar o projeto de extensão 
Historiar-te: Socializando conhecimento e cultura, duas apresenta-
ções foram realizadas no Grupo de trabalho: linguagens e represen-
tações. E esta que aqui se apresenta tem enfoque nos planos de vídeo.

Atualmente somos bombardeados com as mais diferentes infor-
mações, que perpassam várias esferas dos mais variados assuntos. 
Campanhas atualmente são difundidas em meios como a televisão, 
rádio e internet para a conscientização da população em geral, rea-
firmando a responsabilidade ao se compartilhar uma informação. A 
reinvenção do celular e, consequentemente, sua potencialização em 
smartphone ampliaram a capacidade de se encaminhar uma informa-
ção, notícia, boato, murmúrio e a temida “Fake News” (Notícia fal-
sa). Em questões de segundos o divulgador, pode realizar tal ato em 
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rápidos toques, com o grau de alcance potencialmente alto depen-
dendo do número de contatos, amigos ou seguidores. Atualizações 
estão ocorrendo nas diferentes redes sociais para garantir que mais 
problemas não ocorram, advindos da desinformação que ocorre por 
conta das fake`s. O WhatsApp recentemente modificou a forma de 
se encaminhar mensagens, deletando a anterior função de envio para 
múltiplos contatos. Para termos um exemplo do problema gerado o 
Tribunal Superior Eleitoral desenvolve uma série de movimentações 
contra a disseminação de Fake’s News.

Ainda que saibamos que pelo mundo a fora muitas pessoas conti-
nuem alijadas dessas formas de se comunicar e se informar, sabemos 
que ao nosso redor boa parte das pessoas tem acesso a celulares e com-
putadores que vem marcando suas formas de interagir com o mundo, 
com pessoas e com o conhecimento. E é justamente, em tempos de 
Fake News, ou notícias falsas, que publicizar pesquisas produzidas nos 
Cursos de História e Ciências Sociais se faz necessário e fundamental, 
à medida que nos permitem debater com conhecimento produzido na 
academia e que muitas vezes não se faz acessível a um público maior, 
que por diferentes motivos não acessam os mecanismos tradicionais 
de divulgação científica via periódicos científicos ou mercado editorial. 
Conhecimento este que envolveu pesquisa, reflexão, debate, avaliação 
e que, portanto, refere-se a todo um processo científico e acadêmico 
que lhe dá legitimidade. Há nesse projeto, portanto, uma perspectiva 
socializadora do conhecimento, pois entendemos que a se a universi-
dade é locus da produção desse conhecimento ela também tem que ser 
um espaço a partir do qual o mesmo seja socializado.

Partindo dessa concepção de Extensão Universitária, bem como 
da compreensão dos desafios colocados à Universidade e à sociedade 
em geral nestes tempos da chamada pós-verdade, a presente proposta 
tem a pretensão de atingir um grande público com a criação do seu 
canal, pois a Plataforma Youtube tem se constituído nos últimos anos 
em importante veículo de comunicação, informação e divulgação 
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que atinge diariamente pessoas de todas as idades, classes sociais e 
culturas do mundo todo. Para a efetivação da proposta envolveremos 
uma equipe multidisciplinar que terá a função de produzir vídeos e 
outras formas de comunicação como hangouts, podcasts, dentre ou-
tros, mediante uma ampla pesquisa com as monografias e ou relató-
rios de pesquisa, produzidas pelos dois cursos, selecionados a partir 
de temáticas específicas que possam ser tomadas como fontes para a 
produção dos vídeos e demais ferramentas. Importante destacar tam-
bém a possibilidade de contato com pesquisadores e pesquisadoras 
que produziram seus trabalhos e que possam ajudar na composição 
do produto que será disponibilizado no Youtube, bem como de socia-
lizar suas experiências via entrevistas e participações especiais. Como 
a ideia é trabalhar por temáticas, ambiciona-se utilizar a maior parte 
possível dos mais de 400 trabalhos arquivados na Unidade Acadêmica 
Especial de História e Ciências Sociais.

DESENVOLVIMENTO

Divulgação Científica

Os debates em torno da divulgação cientifica são inúmeros, das 
próprias redes sociais em um post um grafite questiona: “A sua pes-
quisa chega na periferia? Ao pesquisarmos, “por divulgação cientifi-
ca” no Google Acadêmico o marcador atinge a marca de 469.000 re-
sultados. Na fase na qual se encontra o projeto temo-nos dedicados a 
pesquisas a este respeito. Sendo assim, fomos inicialmente instigados 
por nossas orientadoras a descobrir quais eram as ações de divulgação 
cientifica no YouTube, quais canais que objetivavam conteúdo similar 
entre outras questões. Pesquisamos com os olhos voltados a nossa es-
pecificidade, após elencarmos os canais, buscávamos uma inspiração 
ao nosso projeto, afinal qual seria a melhor forma de transmitir um 
conteúdo acadêmico em uma plataforma digital?
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Desta maneira, após elencarmos os canais, os que se dedicam a di-
vulgar assuntos respectivos a ciências humanas, especificamente os de 
História e Ciências Sociais, percebemos que, salvo engano, nenhum 
se baseavam nos intentos que planejávamos: que seria em princípio 
divulgar pesquisas realizadas majoritariamente por discentes de gra-
duação. O contato com os diferentes canais trouxe várias dúvidas: 
Como será o nome? Teremos quadros? Qual o formato? Voltando 
nossa atenção para a divulgação cientifica encontramos uma defini-
ção que se assemelhava aos nossos intentos. No site do Historiador 
e YouTuber Bruno Leal, fundador do Café História e seu canal no 
YouTube, a perspectiva é publicizar entrevistas com historiadores/as 
e outros pensadores/as, especialmente das áreas de Ciências Huma-
nas, artigos, notícias que se tornam quadros e demais partes do canal 
sobre assuntos atuais que envolve o debate em História. Essa perspec-
tiva do autor tem sido localizada teoricamente dentro da chamada 
História Pública.

Não é tarefa das mais simples definir o que vem a ser História Pública. 

Seria ela uma metodologia, um campo, um objeto de estudo ou uma 

subárea da História? Somente o historiador estaria autorizado a fazer 

História Pública ou o “grande público” também participaria da elabo-

ração desta História? Diferentes autores, em diferentes obras e a partir 

de diferentes perspectivas, concorrem a fim de oferecer respostas para 

essas e outras questões. Particularmente, eu entendo a História Pública 

como uma forma do historiador profissional engajar diferentes públicos 

não-especialistas com o conhecimento histórico, de forma crítica, par-

ticipativa e emancipatória, utilizando para isso os mais diversos recur-

sos tecnológicos e metodológicos. A História Pública, desta forma, tem 

muitas moradas. E nisso, ao que me parece, os historiadores parecem 

concordar: entende-se, hoje, que ela pode (e deve) ser feita nas ruas, na 

mídia, nos museus, nas galerias, nos arquivos, nas escolas, nas bibliotecas 

e até mesmo no interior de organizações privadas. (CARVALHO, 2017)
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As definições de divulgação científica são variáveis segundo os paí-
ses e autores/as. Em França o conceito e traduzido como vulgariza-
ção da ciência, em outros países latinos como popularização da ciên-
cia. No Brasil, divulgação científica é a forma como a atividade passou 
a ser reconhecida (PINHEIRO et al, 2009, p 402 apud FRANÇA).

Em sua dissertação de mestrado, intitulada: “Divulgação Cientifi-
ca no Brasil: espaços de interatividade na Web. ” Andressa de Almeida 
França demonstra como a divulgação científica se entrelaça com a 
área de Ciência e Tecnologia (C&T). A interatividade observada por 
Andressa se torna o maior atrativo desta nova maneira de realizar a 
divulgação científica, sendo que historicamente já se divulga os re-
sultados acadêmicos em rádios, jornais e na televisão. Todavia a web 
permite um contato mais forte e mais individualizado e, consequen-
temente, uma interatividade maior.

Os ambientes desenvolvidos para operar na nova mídia procuram emu-

lar aspectos da realidade. O que nem sempre é regido pelo acaso, como 

acontece na natureza. Operam de forma estratégica, com planejamento 

mercadológico. Para isso, contam com uma série de evoluções estru-

turais e técnicas, como a interatividade, a hipermídia (a integração das 

diversas mídias e das linguagens num mesmo ambiente, como ocorre 

na Internet) e o desenvolvimento do código digital, que rompe com a 

linearidade da comunicação e permite transmitir livremente grandes 

quantidades de informação e conhecimento (CAMARGO, 2012, p. 70 

apud FRANÇA).

A partir dessas leituras, estabelecemos o YouTube como platafor-
ma a ser a distribuidora de nosso canal. Afinal possibilitará o aces-
so ao público que objetivamos, as ferramentas de interatividade se 
mostram ampliadas em relações a outras plataformas. As novas 
atualizações permitem conversas com inscritos através de texto, fo-
tos, comentários. Story´s podem ser gravados e disponibilizados aos 
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inscritos do canal. De acordo com Burgess e Green (2009). Fundado 
em 2005 por ex-funcionários da empresa de comércio online PayPal, 
o YouTube inicialmente não foi recebido com grande alarde, isto de-
vido ao fato que neste momento já existiam uma grande variedade de 
plataformas de exposição audiovisual.

Atualmente, as redes sociais estão presentes em todos os níveis e seg-

mentos da sociedade e, na ciência, não é diferente. Elas possibilitam 

maior interação entre os atores envolvidos no processo – autores, leito-

res e editores - de maneira rápida, imediata e interativa, apontando para 

novas práticas de comunicação e informação, ampliando a visibilidade 

e alcance das pesquisas realizadas e sua disseminação para a comuni-

dade específica e sociedade em geral (OLIVEIRA, 2012, p. 197-8 apud 

FRANÇA).

Após a análises de guias de divulgação científica, nossas discussões 
se voltaram para questões técnicas que teríamos que aprender para 
levar à plataforma um conteúdo científico intuitivo e cativante. An-
teriormente já havíamos consultado, o que teríamos para produzir, 
quais eram as monografias, realizamos o levantamento de como se 
encontrava nosso acervo monográfico. A indagação agora é como 
roteiriza-las? Como transformá-las em conteúdo áudio visual do que 
será nosso canal?

Nossos Planos para Formação do Canal

Para constituirmos um canal no YouTube que divulgasse os re-
sultados de anos de pesquisas gerado por nossa unidade acadêmi-
ca, a primeira ação era conhecer essa produção, como já dito. Esse, 
no entanto, é um processo longo, não aconteceu de uma hora para 
outra, pois entendemos que nossa formação devia ser pensada e dis-
posta como prioridade, por meses debatemos assuntos pertinentes 
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ao projeto, do nome do canal a assuntos como TrueView, estética, 
formação de roteiro, plataformas digitais entre outros temas que nos 
deu a dimensão de que tínhamos duas tarefas imensas: de um lado a 
formação teórica e sobre as pesquisas; de outro a formação metodo-
lógica de trabalhar com algo que nunca tínhamos feito: a tecnologia.

Sendo assim, percebemos que ter prática com a capturas de ima-
gens, gravações, edições e planners será essencial, para que possa-
mos criar os conteúdos do canal. As dificuldades orçamentarias e 
estruturais foram empecilhos iniciais para pensarmos o projeto. 
Nossa Unidade Acadêmica conta com duas câmeras que gravam em 
fita VHS (Vídeo Home System). Tais câmeras não serviriam preli-
minarmente para gravações para o YouTube, o trabalho seria gran-
de e perderíamos tempo, uma gravação diretamente na memória 
de algum notebook poderia ser feita com os cabos adequados, mas 
não tínhamos nem o equipamento nem verba para isto. O que nos 
paralisou por alguns meses nesse quesito, nossa discussões e reu-
niões semanais e os trabalhos de consultoria dos dados do acervo 
continuou normalmente.

Seguindo com as discussões, chegamos ao patamar estético. Cada 
canal no YouTube possui sua estética, sua performática, e princípios 
norteadores caracterizados por vários fatores. Um exemplo: muitos 
canais assumem uma perspectiva baseada no humor e já outros se va-
lem de uma seriedade contrastante, ou seja, cada canal articula seus 
fundamentos teóricos e estéticos, também na sua apresentação física. 
Uma questão interessante é a observação do cenário de que se utiliza 
como plano de fundo para os vídeos, pois na maioria das vezes ele 
precisa refletir o que é o canal, o que o move, seus objetivos e interes-
ses. E, o principal em um canal, acreditamos que seja o nome. Tive-
mos e, não seria hiperbólico de nossa parte uma saga épica de longas 
discussões e debates para definirmos o nome. Decidimos por Histo-
riar-te, o substantivo transformado em verbo denotando uma ação, 
a ação de historiar-se, de formar-se ainda que de forma simples nos 
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conhecimentos históricos. Há, nesse nome uma implicação teórica da 
própria história: a formação histórica que segundo Rüsen (2001), é 
uma formação cotidiana, que se dá de diversas maneiras e através de 
variados meios. E o nome acabou refletindo o que era o objetivo tam-
bém do canal: através da divulgação das pesquisas em Ciências Hu-
manas, contribuir com a formação histórica e social de seu público.

Conforme decidido o nome, iniciamos a fase de pensar a estética 
visual do canal. Logos e logos foram propostas conforme a estética e 
as referências que buscávamos avançava. Apresentamos algumas das 
ideias.

 
Imagem 1 e Imagem 2

 
Imagem 3 e Imagem 4
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Imagem 5 e Imagem 6

 
Imagem 7 e Imagem 8

 
Imagem 9 e Imagem 10
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Imagem 11 e Imagem 12

 
Imagem 13 e Imagem 14

Fonte: Imagens 01-13- Arquivo pessoal de Christopher Juan Carlos Martins.

Porém, ainda não chegávamos ao ponto que gostaríamos. Consi-
deramos que a estética deverá, enquanto viés dialógico, substanciar 
a expressão criativa e organizativa do conhecimento – “um conheci-
mento tanto de natureza cientifica, quanto filosófica, estética e ética” 
(AXT, 200, p.59 apud BOLL). E isso porque entendíamos que

A análise estética não deve estar diretamente orientada sobre a sua na 

sua realidade sensível, e ordenada somente pela consciência, mas sobre o 

que representa a obra para a atividade estética do artista e do espectador, 
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orientada pela sobre ela. Desta forma, é conteúdo da atividade estética 

(contemplação) orientada sobre a que constitui o objeto da análise esté-

tica. (BAKHTIN, 1988, p.22 apud BOLL).

Ao longo de meses alguns envolvidos no projeto se desvincula-
ram. O grupo que permaneceu seguiu com a etapa prática de for-
mação para produção áudio visual com a qual seguimos, pois se faz 
fundamental. Notamos a importância de adquirir experiência em vá-
rias etapas do processo de produção audiovisual, além das leituras do 
projeto, ao irmos em palestras sobre produção cinematográfica con-
seguimos elaborar referências e adaptar leituras que nos seriam uteis.

Deste modo, nos deparamos com a oportunidade de participamos 
do 1° Concurso Audiovisual da Andifes, o qual suas inscrições se esten-
deram do mês de novembro de 2019 a 31 de janeiro de 2020, sendo as-
sim, posterior a comunicação que deu origem a este artigo. O concurso 
em questão, possuía como intuito principal realizar uma divulgação das 
universidades públicas em sentido de sua valorização no cenário atual. 
A ideia de divulgar a voz de estudantes para falarem da universidade 
como algo essencial em nossas aspirações, e fundamental em nossa so-
ciedade, nos motivou a participar. Sendo assim, participamos com três 
vídeos curtos, com duração de um minuto cada. Realizamos da ma-
neira que nos era possível no momento, cada um com seu celular, e 
os roteiros sendo discutidos em grupo conjuntamente. Resulta dessa 
participação a experiência e o conhecimento adquirido por cada partici-
pante. Infelizmente o prêmio não saiu dessa tentativa.

Criando um impacto de 1.500 Visualizações somando os três ví-
deos, nosso grupo reconheceu que teríamos pessoas para ouvir-nos 
falar da Universidade e agora imaginamos o que aconteceria quando 
começarmos a falar da produção científica de todas e todos. O apoio 
que obtivemos foi significativo, em que parte de nossa comunidade 
acadêmica nos auxiliando na divulgação. Abaixo estão listados os ví-
deos com seus respectivos links de acesso.
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Vídeo 1- Carla Santos- https://www.youtube.com/watch?v=-v-
KoWT-R56E

Vídeo 2- Christopher Juan- https://youtu.be/FA3QFfEoay4
Vídeo 3- Danilo Pinheiro- https://www.youtube.com/watch?-

v=HBionGUYTAs
Por conseguinte, seguimos com os planos para o lançamento do 

canal oficial. Existem neste momento pouquíssimos canais que repre-
sentem oficialmente um departamento universitário no YouTube. O 
que se tem em maioria são vídeos institucionais apresentando para 
a sociedade em geral a universidade. Sendo extremamente necessá-
rio no contexto atual de ataques a universidade pública que alunos, 
professores e demais membros da comunidade universitária dialogue 
com a sociedade interaja em âmbitos pouco convencionais.

Nossas intenções partem de estabelecer este canal, que seja inte-
rativo com nosso público. Os quadros serão variados, deste de entre-
vistas de pesquisadores; o relato do cotidiano acadêmico até vídeos 
temáticos que dialoguem com necessidades da atualidade, que pos-
samos elaborar partindo das pesquisas do nosso acervo. O formado 
debatido e planejado até o momento sendo o vídeo-ensaio.

A palavra vídeo-ensaio é uma tradução literal do termo video essay, ex-

pressão na língua inglesa na qual convencionou-se denominar o conjun-

to de práticas que possuem como centralidade o exercício de uma ideia 

ou pensamento sobre qualquer assunto em formato de vídeo. O video 

essay pode ser também referenciado como visual essay (ou ensaio vi-

sual), expressões irmãs que carregam em si a união de dois conceitos, 

vídeo e ensaio, que são pertencentes a atividades artísticas diferentes, 

cada uma sustentando sua história e campo de atuação particular. É ne-

cessário esclarecer que o vídeo-ensaio pode ter como objeto de análise 

uma infinidade de temas – dos ensaios audiovisuais sobre a história da 

fonte tipográfica utilizada em memes, passando pelo trabalho literário 

de Samuel Beckett, até as diversas identidades personificadas pelo rapper 
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Kendrick Lamar. Não há padrões estabelecidos para a temática escolhi-

da, como também não existe um método que unifique visualmente os 

vídeos-ensaio numa só categoria, como é possível observar nos exem-

plos dados. O que é concebível reunir no conceito de vídeo-ensaio é a 

atividade de liberdade de um sujeito que expõe seu ponto de vista pes-

soal através do vídeo enquanto uma experiência pública. (CABRAL, 

2017, p. 11).

Partindo dessa liberdade, temos por princípio, o respeito à ativi-
dade de pesquisa científica, ao nos atermos a temas e assuntos que 
possuímos em nosso acervo de pesquisas e na maior possibilidade de 
divulgação que o formato vídeo-ensaio possui. Essa é nossa proposta 
para construirmos nossos planos de vídeos e os roteiros audiovisuais 
de nosso projeto. Todavia não se limitando a apenas um formato, 
uma vez que com a equipe multidisciplinar poderemos executar vá-
rios quadros, com formatos distintos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As plataformas digitais vieram para ficar. Se a população em geral 
não tem condições que possibilitem o acesso ao ambiente acadêmico 
e ao meio editorial, espaços nos quais o conhecimento científico em 
Ciências Humanas se encontra registrado, principalmente, de manei-
ra escrita, uma comunicação em audiovisual possui uma maior possi-
bilidade de alcançar esses sujeitos. Defendemos que o conhecimento, 
ao ser disponibilizado em plataformas como o YouTube facilitam a 
comunicação e publicização do trabalho desenvolvido em lócus cientí-
fico. Assim, ao longo do artigo, buscamos informar do que se tratava 
o projeto de extensão e cultura: Historiar-te. Explicar o contexto que 
torna este trabalho importante para desenvolvimento de uma noção 
de História Publica feita em sociedade e cuja repercussão seja am-
pliar o alcance na produção científica de nossa universidade. Nosso 
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aprendizado está se dando de forma lenta, mais consistente, nos fa-
zendo perceber a importância da ciência, da aprendizagem histórica e 
de uma formação ampla do humano.

No momento de finalização desse artigo nos deparamos com a 
condição das universidades efetivarem o que sido chamado de ensi-
no remoto, frente a pandemia do Covid-19. E os acalorados debates 
na mídia, nos vários eventos online a que temos acesso nos mostra a 
incapacidade que ainda temos de lidar de forma massiva com a tecno-
logia em nosso país, não por falta de conhecimento, mas sim por falta 
de estrutura econômica e social que permita a todos as/os cidadãos 
brasileiros acesso a equipamentos e redes de Internet com qualidade. 
E, mesmo a Universidade, na qual tínhamos a ilusão de que todos/as 
estavam “conectados”, vem mostrando que a realidade é bem diferen-
te. Nesse sentido, para além de divulgar a ciência, nosso desafio en-
quanto sociedade é fazer do mundo um lugar mais justo e equânime 
nos bens que a própria ciência produz como equipamentos e tecnolo-
gia, mas principalmente como conhecimento humano e sensível que 
poderá fazer do mundo um lugar melhor para se viver.
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Resumo: A obra Capão Pecado como um produto de um tempo e 
de um sujeito social concreto nos possibilita a exploração de um uni-
verso riquíssimo: o cotidiano das pessoas na periferia. Sobre esse coti-
diano buscamos destacar alguns pontos mais problemáticos do ponto 
de vista social, a desassistência do Estado com políticas públicas que 
busquem melhor as condições de vida das pessoas na periferia, com 
melhores condições de lazer, educação e saúde. No exercício de ana-
lise da obra Capão Pecado mostrou-se necessário contextualiza-la ao 
lado do Movimento Hip-Hop, pois entre as duas expressões artísticas 
há uma intertextualidade inerente, ambas expressam o cotidiano pe-
riférico e buscam refletir e agir sobre ele, considerando isso, foi ana-
lisado a obra Capão Pecado e o movimento Hip-hop, associando-as 
como expressões artísticas periféricas. A violência que é retratada nas 

48. Esse artigo deriva da pesquisa realizada para a produção da monografia intitulada “A 
periferia paulistana na obra literária Capão Pecado de Ferréz (fim do século XX e início do 
XXI)” orientada pelo Professor Dr. Luiz do Carmo e defendida no final do segundo semes-
tre de 2019. Algumas das elaborações aqui exposta foram adaptadas da monografia que lhe 
serviu de base.
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expressões artística periféricas, nos permiti analisar o ponto de vis-
ta dos sujeitos produtores, sua leitura de mundo, suas demandas. Ao 
analisar as expressões artísticas periféricas observamos que sua arte 
no intuito de ser algo que busca interferir de alguma maneira na rea-
lidade, de contribui para mudança, pode ser pensada em relação com 
algumas características dos movimentos sociais, buscamos explora 
essa relação desnudando suas proximidades e disparidades e tentando 
identificar que tipo de relação podemos estabelecer. O esforço des-
se artigo foi para analisar as expressões artísticas periféricas visando 
identificar e suas preocupações, sua capacidade de leitura mundo, seu 
engajamento social, sua clareza e sua atitude.

Palavras chaves: Literatura Marginal; Hip-Hop; Movimentos sociais.

A problemática que instiga esse artigo é porque a produção artís-
tica intitulada Capão Pecado, tido como literatura marginal, e o hi-
p-hop manifestam-se como vozes da periferia? Mesmo essa questão 
parecendo ser óbvia, a obra retrata diferentes camadas da vivencia 
periférica que nos propomos a analisar. Buscamos refletir o que essas 
vozes expressam e como expressam, a importância de ouvir a vozes 
da periferia, e faze-la ecoar em diferentes espaços é também um dos 
motivos que levaram a realização desta pesquisa, outro motivo é mi-
nha experiência enquanto morador da periferia paulistana mostrou 
que a Arte pode ser um meio de reflexão e conscientização sobre o 
cotidiano, e despertar novas perspectivas de vida. A metodologia ado-
tada na realização dessa pesquisa foi a análise da obra literária Capão 
Pecado (2000) e de letras de rap. Buscamos argumentar que as expres-
sões artísticas periféricas além de expressões culturais são formas de 
ação política, meio de intervir na realidade em buscas de mudanças, 
com isso fizemos uma análise da aproximação entre essas expressões 
artísticas e a concepção de movimentos sociais.

Diferentes maneiras são encontradas para as diversas popula-
ções expressarem-se artisticamente. E, por certo, a compreensão do 
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cotidiano impacta a maneira como se posiciona, como se entende, e 
mesmo como se deseja que essa mesma realidade seja, num futuro 
próximo, no presente, e pode-se mesmo fazer críticas ao passado.

A condição de morador dos bairros mais distantes dos grandes 
centros, notadamente as populações mais desassistidas do ponto de 
vista do aparelhamento urbano, marcam as periferias das cidades. 
Nessa direção, a percepção da realidade, a expressão de homens e 
mulheres moradores dos bairros periféricos, instiga-nos a problema-
tizar a obra Capão Pecado, de Ferrez, sempre em diálogo com alguns 
dos seus interlocutores mais próximo. Para este exercício reflexivo, 
destacamos o hip-hop; no intuito de analisar com a proposta de in-
tertextualidade que a obra mantém. Ao escolher arte como campo 
de análise seguimos os pressupostos de António Candido ao pensar o 
sentido social da arte

a arte é social nos dois sentidos: depende da ação de fatores do meio, que 

se exprimem na obra em graus diversos de sublimação; e produz sobre os 

indivíduos um efeito prático, modificando a sua conduta e concepção do 

mundo, ou reforçando neles o sentimento dos valores sociais. Isto decorre 

da própria natureza da obra e independe do grau de consciência que possam 

ter a respeito os artistas e os receptores de arte. (CÂNDIDO. 2006, p. 30)

Destaco, nas palavras do autor, que a arte é social, pode ser sim, 
concatenada com diálogos diversos que remetem às dinâmicas mais 
próximas, sem deixar de ser arte, sem deixar de ser uma construção 
elaborada, mas será sempre um diálogo. Assim, é por meio da análise 
das expressões artísticas periféricas que vamos observar o seu sentido 
social. Para melhor compreender a obra e a problemática que estamos 
tratando faz necessário uma breve apresentação biográfica do autor.

O autor, em questão, Férrez, é o pseudônimo de Reginaldo Ferrei-
ra da Silva, nascido em 1975 na cidade de São Paulo, morador do bair-
ro Capão Redondo, bairro normalmente entendido como parte da 
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periferia localizada na zona sul da cidade. Ferrez era um jovem preto 
de 24 anos, que, como muitos outros, naquele momento, encontrava-
-se em situação de desemprego quando escreve Capão Pecado (2000). 
A produção do livro que o lançara como escritor reconhecido, mar-
cou Ferréz, que é filho de migrantes do nordeste do país, trabalha-
dores que se viram forçados a busca melhores condições de vida na 
cidade grande, e que na chegada a são obrigados, pelas condições eco-
nômicas, e pela dinâmica de exclusão imobiliária, a morar em bairros 
distante do centro urbano.

De forma mais direta, em entrevista ao canal 247 no site Youtube o 
escritor Ferrez comenta sobre seu contato com literatura. Nas consi-
derações do autor, seu primeiro contato foi com a literatura popular, 
enquanto ainda criança, pois sua mãe escrevia poemas em panos de 
pratos e seu pai lia cordéis. Quando tinha aproximadamente 12 anos 
Ferréz relata ter ganho de um amigo um livro que o mudou

Eu descobri essa literatura através de um livro de um amigo meu dentro 

de uma favela de jangadeiro ele estava pra joga uns livros fora, ele falou: 

“Quer escolher uns livros? Minha mãe me abandou aqui com esses li-

vros”; e um dos livros era Demian do Hermann Hesse, [...] aí o livro me 

transformou em um em um leitor, não é nem em um escritor.49

Com esse relato, o autor narra, que o seu contato com a literatura, 
que o marcou veio por meio de um presente de um amigo. Notamos 
também que Hermann Hesse um autor de cunho critico, e claro, a 
leitura de sua produção, a maneira como leu e compreendeu aque-
las expressões artísticas, os diálogos daquele autor, o influenciou. O 
autor Ferréz a partir desse momento se torna um leitor ávido, len-
do livro de todo tipo, diz ter chegado até a ler livro sobre ufologia e 

49. TV 247 - Entrevista com o escritor Ferréz. 2017. 1 vídeo (55 min). Publicado pelo ca-
nal TV 247. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CbGyYsXihLo&t=438s. 
Acesso em: 13 set. 2019
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construção de navios, e explica isso por ter que ser um formulador de 
sua própria forma de dialogar com os autores e suas produções, por 
ser um autodidata. Segundo Ferréz a escola pública, institucionaliza-
da, quando presente na periferia sofre por diversos motivos e sua vida 
escolar foi regular, embora diga ter encontrado mais estimulo fora 
dela, mesmo assim o autor também relata sobre professores que o 
marcaram e o incentivaram.

Ferrez cresceu e foi conciliando seu interesse literário com a neces-
sidade de trabalhar, foi desenvolvendo sua escrita ao escrever poemas. 
Num outro momento, em entrevista ao programa do Jô Soares, nos 
conta um pouco sobre sua vida no mundo do trabalho

Eu era balconista, trabalhei em metalúrgica também, trabalhei em vá-

rios bicos, fiz pintura, fiz de tudo, mas fui fracassado em todas as profis-

sões, totalmente fracassado assim: tudo que eu fazia eu juntava pedaço 

de texto e guardava, ai os patrões via e falava: “Ó esse cara tá fazendo 

poesia pô, vamos trabalha” ai eu falava: “Mano eu num sei cara...”; eu 

só tenho a arte assim na minha cabeça, entendeu? Então eu tive que ser 

radical, ou eu fui fazer isso mesmo ou eu não vou fazer mais nada. [...] 

Deixa eu te fala uma coisa, eu to cansado de trabalha pros outros por 

miséria tá ligado? Porque no final você não consegue junta um dinheiro 

que é o certo pra você sobreviver, a parada nunca vem, então eu falei: 

“Eu vou ter que evoluir de um jeito ou de outro”; e ninguém botava 

fé, escritor ainda né meu, ninguém botava fé, os cara [falava]: “O cara 

é louco vai fazer livro?!”; meu pai quantas vezes falou pra mim: “ Meu 

filho isso ai não vai da nada, você já tem mais de mil quadrinhos, tem 

mais quinhentos livros e não tá dando em nada” tal, eu falava: “Não pai, 

eu vou força” e tal e tal, ele falava: “Estudo é o caminho, então vai né”; 

até que ele falou “então vai” e graças a Deus né mano, tá dando certo.50

50. FERRÉZ no Jô Soares. 2013. 1 vídeo (9 min). Publicado pelo canal Reginaldo Ferrei-
ra. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=SCb3oIpfOxM. Acesso em: 13 
set. 2019.
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A longa referência da citação aponta para a complexa condição de 
uma trajetória comum de jovens de famílias trabalhadoras da socie-
dade brasileira. A pressão pelo recurso para somar com as condições 
materiais em casa, e os desejos, os sonhos, seja artístico, como no 
caso aqui, mas pode se pensar em outras situações, não de se enrique-
cer, mas propriamente de fazer algo que lhe de prazer em viver com 
aquela produção.

As palavras do Ferréz apontam, no trecho acima, para a condição 
vivida aos 24 anos, e mostra sua convicção ao busca melhores con-
dições de vida, oriundo da classe trabalhadora a história de Ferréz e 
sua experiência se cruza com a de muitos moradores da periferia, em 
semelhanças e disparidades, e sobre essa vivencia periférica, sua expe-
riência, seu cotidiano e seus dilemas e dificuldades que compõem a 
matéria prima da obra.

Retomando as considerações de Antônio Candido, citado ante-
riormente, quando propõe que a arte é um diálogo social e ao mes-
mo tempo, graus diversos de sublimação, com base nas observações 
contidas na entrevista de Ferrez ao Jô Soares, rica em elementos de 
sua vivência, podemos encara-la como um documento histórico, com 
precauções e ciente de todas as especificidades por se tratar de uma 
obra de arte, contudo, ainda é fruto de uma época e de sujeitos so-
ciais, representa essa época, reflete e age.

Por sua vez, do ponto de vista das possibilidades que se apresen-
taram ao autor, após a publicação, podemos listar passagens como o 
fato de que Ferréz seguiu novas empreitadas, tais como: foi conselhei-
ro editorial do jornal Le Monde Brasil; trabalhou na TV Cultura no 
programa Manos e Minas; escreveu roteiros para séries de TV 9MM e 
para Cidade dos Homens; no cinema ajudou a escrever o roteiro para 
o filme Bróder.

A maneira de ver, de ler obras, e por certo a de propor diálogos 
sociais importantes abriu portas ao autor. Mas encontramos ou-
tros elementos na vida de Ferrez, como a face de luta por melhores 
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condições sociais, e como militante em prol de melhores condições 
para moradores da periferia criou uma ONG no bairro Capão Redon-
do para crianças, que se empenha em ajudar com alimentação, edu-
cação lazer e cultura. Iniciou um canal no Youtube onde lança vídeos 
com frequência de temas que variam de literatura e HQ´s à conjuntu-
ra política do país, nos vídeos se posiciona fortemente contra a onda 
neofascista que se alastrou nos últimos anos e elegeu um presidente 
de extrema direita.

Dos anos 2000 para os dias atuais, o autor passou de um jovem em 
situação de desemprego para um escritor respeitado, militante polí-
tico com pensamento à esquerda, empreendedor e fomentador da 
cultura na periferia. Férrez e sua produção, parece ter sido muito in-
fluenciado pelo movimento hip-hop. Antes de prosseguir com a análi-
se faz-se necessário uma explicação breve sobre o que é o movimento 
Hip-Hop e sua importância como voz da periferia.

O movimento Hip-Hop surgiu nos Estados Unidos da América na 
cidade de Nova York, mais especificamente no bairro do Bronx, na 
segunda metade do século XX, entre o final da década de 60 e começo 
da 70, surgiu em um bairro predominante preto, em um contexto de 
crise social, com o racismo aberto daquele país. O movimento surgiu 
como uma forma de protesto, onde a juventude preta podia manifes-
tar suas insatisfações com o contexto da sociedade.

Um dos responsáveis pelo surgimento do Hip Hop foi o DJ Afrika Bam-

baataa, que unia negros, jovens excluídos e pobres desfavorecidos. Bam-

baataa idealizou os elementos do Hip Hop nas manifestações da dança 

– o Break, das artes visuais – o Graffiti e da música – o DJ e o MC, que 

formam o Rap, abreviação de Rhythm and Poetry (ritmo e poesia).

Para ele, esses elementos fazem parte do mesmo universo cultural devi-

do ao caráter de protesto, afinal, o objetivo era sempre demonstrar in-

conformismo com a estrutura social do país. Nesse sentido, conforme as 

entrevistas realizadas pela escritora Mariane Lemos Lourenço, conclui-se 
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que o Hip Hop é um movimento social de juventude, marcado por ati-

tude, pela contestação e por conflitos nas relações de poder, tornando-se 

em voz da periferia, cultura de rua e filosofia ou estilo de vida, além de 

ser Arte e Cultura, a “Arte dos Excluídos”.(NEVES, 2009 p. 36)

Em São Paulo o Movimento Hip Hop começa na década de 80. No 
início os jovens em sua maioria pretos, iam se reunir na estação de 
metrô São Bento e Praça Roosevelt para dançar Break. Por sua vez, lá 
encontravam com a truculência da polícia, que os reprimia no local, 
esse constante conflito com a polícia desde do início do movimen-
to demonstra o racismo dos agentes do Estado, por consequência do 
próprio Estado. E, mesmo com a perseguição o movimento cresceu e 
espelhou-se por, praticamente, todas as periferias do Brasil.

O Hip Hop é constituído pelos elementos idealizados pelo DJ 
Afrika Bambaataa: Break, Graffiti, DJ e MC; e posteriormente de-
senvolvidos pelo próprio decorrer do movimento. Andreia Moassab 
descreve os elementos e destaca outra característica do Hip Hop a 
“consciência”

A expressão cultural e artística está presente em várias manifesta-
ções: (1) no break, dança dos b-boys e bgirls; (2) nas pinturas urbanas 
do graffiti; (3) no canto falado do rap (rythmand poetry), entoado pe-
los MCs – mestres de cerimônia, na prática o cantor ou o responsável 
pelo comando da festa, (4) com base nas batidas ritmadas fornecida 
pelos DJs; e (5) a chamada “consciência” ou “atitude”, que é o modo 
pelo qual os integrantes do Hip-Hop se posicionam diante do grupo 
e frente à sociedade, isto é, o seu comprometimento social. Sem estes 
cinco pilares em conjunto não se pode falar em Hip Hop. (2008, p. 50)

Uma arte. Uma expressão marcada pela conscientização, ora se é 
um diálogo em que a consciência de ser, de estar no mundo se ex-
presse por meio da dança, do grafite, do canto falado, da construção 
ritmada – sempre em diálogo com o compromisso, com o posiciona-
mento social, tem-se que essa marca do Hip Hop de ser uma forma 



263

de contestação da ordem estabelecida, e de expressa as mazelas pela 
qual a população de baixa renda passa, expressar os conflitos na socie-
dade decorrente do racismo.

Pode se inferir, que a apresentação da trajetória do autor, as suas 
narrativas nas entrevistas no Canal 247 e no Programa do Jô Soares 
expressam elementos que aproxima as disposições do movimento 
Hip Hop, que chega ao Brasil, das posições sociais do autor Ferréz. 
E, este considera-se incluído e pertencente ao movimento, sua “cons-
ciência” ou “atitude” vão de encontro com os objetivos e valores do 
Hip Hop, luta contra a desigualdade social e o racismo. Podemos di-
zer que o Hip Hop e a literatura marginal são expressões artísticas 
nascidas da violência cotidiana a que estava submetida a população 
periférica, onde destaca-se a violência policial contra essa camada da 
população, em especial a população preta, o crescimento do crime 
dentro da periferia, os assassinatos, a desigualdade social, o tráfico. 
Isso tudo em ebulição em meados dos anos 90 e começo dos anos 
2000 fez o rap transformar-se em um fenômeno nacional já que mui-
to do que acontecia na periferia de São Paulo acontecia também em 
outras regiões do Brasil. Mais do que uma intertextualidade entre a 
obra Capão Pecado e o movimento Hip Hop há um alinhamento po-
lítico e ideológico entre ambas.

A produção literária Capão Pecado tem como seu palco o bair-
ro do autor Capão Redondo, espaço da cidade de São Paulo, que no 
ano 96 foi considerado o bairro mais violento da cidade de São Pau-
lo, “ocupa o topo da lista das dez delegacias com maior número de 
homicídios em São Paulo. Foram 233 casos”51, é sobre esse cotidiano 
com alto índice violência que a obra retrata. Para o autor escrever o li-
vro foi “como se tivesse colocado uma câmera ali, e tivesse analisando 

51. GODOY, Marcelo. Capão Redondo foi o bairro com mais homicídios em 96. Folha 
de S. Paulo, São Paulo, 30 jan. 1997. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/
fsp/1997/1/30/cotidiano/14.html> Acesso em: 24 nov. 2018
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a vida das pessoas aos poucos, é um diário do cotidiano.” 52 O livro 
insere nesse contexto dos anos 90’s, junto com o autor e sua posição 
social, uma aparente busca, uma ressignificação para a compreensão 
do que se processava nas vidas das pessoas, por meio da arte, proces-
sando uma nova leitura do termo literatura marginal.

Na história brasileira o termo literatura marginal tem sua origem 
na década de 1970, quando foi usado para designar escritores que es-
tavam as margens das principais publicações da época, escritores que 
não encontravam meios para publicar suas obras em editoras, nes-
se momento a maioria desses escritores eram pertencentes a classe 
média, sua escrita buscava romper com os cânones e os padrões e os 
estilos literários de sua época. Porém como a história nos mostra os 
homens e mulheres mudam, as coisas mudam, mas alguns nomes se 
mantêm e representam novas coisas, nesse caso ao usar o termo lite-
ratura marginal, este refere-se a algo diferente do seu sentido inicial, 
podemos assim dizer que o marginal, adjetivo da literatura que es-
tamos tratando, refere-se para identificar seus produtores, pois estão 
marginalizados na sociedade brasileira, e estes recuperam o termo 
literatura marginal como forma de protesta contra isso e ressignificar 
a expressão, segundo Ferrez

A literatura marginal surgiu basicamente quando eu estava escrevendo 

Capão Pecado, porque eu pensei assim: eu vou lançar o livro, eu vou fa-

zer o livro mesmo que seja só aqui na comunidade; porque eu não tinha 

essa ideia que o livro fosse chegar em outros lugares, mas eu pensei que 

o livro ia chega na comunidade e ia ter que ter um movimento também 

para trazer outros escritores, a gente sempre pensou nessa parte coleti-

va, tanto que é difícil até eu falar: eu; eu sempre falo: a gente, nós. Então 

a literatura marginal surgiu com essa ideia. Era um nome que as pessoas 

52. FERRÉZ no Jô Soares. 2013. 1 vídeo (9 min). Publicado pelo canal Reginaldo Ferrei-
ra. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=SCb3oIpfOxM. Acesso em: 13 
set. 2019.
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usavam para ofender os escritores, então os jornalistas colocavam lá: “o 

escritor da literatura marginal” “o João António” “ao escritor tal”. Então 

os cara citava os escritores e menosprezava, até o Lima Barreto, hoje 

é um cara que está saindo algumas obras dele mas na época [dele] era 

muito difícil, e as pessoas chamavam de literatura marginal, muitos jor-

nalista pendenciam para esse lado, e eu pensei: se a gente pegou o nome 

periferia, favela, gueto e fez as pessoas terem orgulho desse nome por-

que não pegar um nome como literatura marginal?53

Talvez possa se falar numa “Nova Literatura Marginal”, que difere 
daquela produção dos anos de 1970, como informado acima. E, possa 
se acrescer ainda que as considerações do autor Ferrez apontam para 
uma revisão da trajetória percorrida pela sua produção de forma bas-
tante otimista, mas sintonizada com um grande número de outros 
movimentos artísticos que impactaram as produções.

Os anos noventa foram anos de grande efervescência das produções 
culturais periférica, com a democratização a visibilidade das produções 
artísticas periférica começaram a ganhar destaque o Hip-Hop e a literatu-
ra feita por pessoas da periferia, começam a ter um alcance social maior, 
começam ganhar espaço onde antes não tinham, exemplos notórios des-
se alcance são as repercussões das obras literárias, tais como: Cidade de 
Deus (1997) de Paulo Lins; Capão Pecado (2000) de Ferréz, e no Hip Hop 
temos como exemplo as obras Holocausto Urbano (1990), Raio X Brasil 
(1993), Sobrevivendo no Inferno (1997) álbuns do grupo de rap Racionais 
MC’s, entres outros. Há que se considerar que essas obras artísticas não 
são produções que ficam isoladas, restritas apenas ao universo de inte-
lectuais que as consomem sem capilaridade social. Há um movimento 
de compra dessas produções, há um consumo, mesmo no interior dos 
grupos populacionais mais desprovidos de recursos econômicos.

53. LITERATURA e Resistência - DOC (2/3). 2017. 1 vídeo (23 min). Publicado pelo canal 
Arquivo Ferréz - Vídeos Antigos. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=F1I-
YDQ3KwGE&t=525s. Acesso em: 13 set. 2019.
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A materialidade de uma expressiva produção artística “Marginal” 
é acompanhada de um consumo e com esse crescimento suas deman-
das artísticas, marcadas pelo engajamento, pela consciência ou pela 
atitude, como expressa Andreia Moassab, há um sem número de de-
núncia das barbaridades que aconteciam e continua acontecendo nos 
bairros pobres, sempre por meio da construção, do diálogo marca-
do pela representação artística, mas não como mera ilustração, e sim 
como uma arte engajada politicamente.

Dentre alguns aspectos da realidade vivida por muitos nas peri-
ferias dos grandes centros, e presentes na construção artística de di-
versas expressões a serem destacados, há o desafio de se enfrentar o 
genocídio da população preta que diariamente é assassinada pela po-
lícia militar; há ainda a denúncia da pobreza e as péssimas condições 
de vida dos que estão marginalizados do acesso a saúde, a educação 
e a empregos com salários dignos. Esses são alguns dos elementos 
que marcam o contexto a qual a obra pertence, na monografia que 
serviu de base para esse artigo exploro melhor a década de noventa 
e começo de 2000 e o bairro Capão Redondo, para esse artigo busco 
focalizar na proximidade entre as produções artísticas da periferia, as 
várias artes e suas preocupações, sua capacidade de leitura do mundo, 
seu engajamento social, sua clareza e sua atitude.

As expressões artísticas da periferia têm com o conceito de movi-
mentos sociais uma relação importante a se destacar, segundo Gohn

Definições já clássicas sobre os movimentos sociais citam como suas 

características básicas o seguinte: possuem identidade, têm opositor e 

articulam ou fundamentam-se em um projeto de vida e de sociedade. 

Historicamente, observa-se que têm contribuído para organizar e cons-

cientizar a sociedade; apresentam conjuntos de demandas via práticas de 

pressão/mobilização; têm certa continuidade e permanência. [...] Lutam 

contra a exclusão, por novas culturas políticas de inclusão. Lutam pelo 

reconhecimento da diversidade cultural. (GOHN, 2011, p.336).
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Ao analisar a “Literatura Marginal” e o Hip-Hop sobre a pers-
pectiva de Gohn podemos associa-los com as características básicas 
das disposições sociais de transformação, da busca pela conscientiza-
ção dos agentes próximos e também dos distantes, marcando assim 
elementos que parecem se aproximar do que conhecemos como os 
movimentos sociais, começando com a identidade, que esta presen-
te, pois como dito acima, essas expressões artísticas são produzidas 
por sujeitos moradores das regiões periféricas, e estes se reconhecem 
como pertencentes a um grupo, reconhecem como partilhando da 
mesma vivencia, reconhecem-se como pobres, periféricos/as, pretos/
as. Vale lembra que não podemos cair em uma questão de identita-
rismo, essa identidade dos sujeitos participantes, é vista como um re-
conhecimento de sua posição em uma estrutura social, e não algo 
inerente e imutável aos sujeitos, lembrando que o cerne da questão é 
sempre mudar as estruturas sociais, combater as injustiças sociais, o 
extermínio de jovens moradores desses bairros.

De modo mais geral, pode se pontuar que os opositores reconhe-
cidos pelas expressões artísticas periféricas, são expressos nas obras 
de diversas maneiras, tais como: os grupos de jovens tidos como os 
playboy’s; a própria noção de burgueses ou Sistema econômico, o sis-
tema político, dentre outros que enquadram e buscam uma conduta 
única numa sociedade diversas. Nas produções artísticas, essas formas 
de os identificar alternam em um opositor concreto e um abstrato, o 
concreto: o playboy ou o individuo da classe dominante com a qual 
os sujeitos periféricos se relacionam de alguma maneira mais concre-
ta, seja na relação de empregado e empregador ou alguma outra. Por 
sua vez, o opositor abstrato: os Sistemas, reconhecido para além dos 
sujeitos da classe dominante, entendido como a natureza das relações 
sociais que mantêm a opressão de uma classe sobre a outra.

Por fim, pode se pontuar que sobre a característica de articularem 
ou fundamenta-se em um projeto de vida e de sociedade, a Litera-
tura Marginal e o Hip-Hop situam-se em projetos de sociedade com 
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fundamentos, compreensões sociais, porém, por sua complexidade, 
não são homogêneo, e acabam expressando posições e mesmo pro-
jetos variados, de moderados à radicais. Nessa direção, pode apontar 
que, por exemplo, as obras artísticas expressam projetos que vão des-
de uma social democracia dentro dos limites do capitalismo, buscan-
do por assim dizer uma melhor forma de administra o capital promo-
vendo melhores condições de vida à população pobre, até projetos 
que buscam romper com ordem do capital, como o anarquismo e o 
comunismo, e promover uma emancipação humana com o fim de 
todas as formas de exploração e opressão.

As expressões artísticas periféricas têm contribuído para organiza-
ção da sociedade de muitas maneiras, uma delas é contribuir para va-
lorização da cultura afro-brasileira, fortalecendo diretamente o movi-
mento negro, vemos assim mais uma demonstração da arte enquanto 
ação política e social, isso também demostra a ação de conscientizar a 
sociedade que as expressões artísticas periféricas têm. O livro de Fer-
rez, Capão Pecado ao representar elementos de uma realidade ofere-
ce ao leitor uma reflexão sobre o cotidiano e estimula a conscientiza-
ção sobre problemas sociais. Podemos observar isso ao ler um trecho 
do romance

Rael fechou os olhos e tentou orar, mas não conseguiu. Ele viu tudo 

errado, o pai que degolou o filho em um momento de loucura química, 

a mãe que fugiu e deixou três filhos, a grande manipulação da mídia 

que elege e derruba quem quer, a forte pressão psicológica imposta pela 

família, o preconceito racial, o pastor que em três anos ficou rico, o ve-

reador que se elegeu e não voltou para dar satisfação, o dono de banco 

que recebe ajuda do governo e tem um helicóptero, os empresários co-

niventes, covardes, que vivem da miséria alheia, a mulher grávida que 

reside no quarto de empregada, o senhor que devia estar aposentado 

e arrasta carroça, concorrendo no trânsito com carros importados que 

são pilotados por parasitas, o operário da fábrica que chegou atrasado 
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e é esculachado, o balconista que subiu de cargo e perdeu a humildade, 

o motorista armado, o falso artista que não faz porra nenhuma e é um 

viado egocêntrico e milionário, o sangue de Zumbi que hoje não é hon-

rado. (2000, p. 72)

Uma produção artística como poucas. Propondo um diálogo claro 
com vivências e disposições sociais, em linhas gerais, enfrentando o pro-
cesso de desumanização das pessoas. Há diversas referências às mudan-
ças comportamentais em função do dinheiro; há ainda elementos mo-
rais, e mesmo sinalização religiosa. Mas há, além da conscientização dos 
problemas sociais que o autor evoca, elementos que dialogam com uma 
consciência classe, ao refletir nitidamente sobre os contrastes entre ricos 
e pobres, em que o primeiro é visto como uma “parasita”.

Em outra passagem Ferrez em diálogo com sua leitura da realida-
de com sua capacidade artística escreve sobre os pensamentos de um 
personagem “O homem sabe que alguns poucos homens mandam no 
resto dos outros homens, o homem conversava com sua própria cons-
ciência” (2000, p. 84). Por meio dessa formulação, o autor ao expressar 
a consciência de classe em uma obra artística convida o leitor a refletir 
sobre seu posicionamento no mundo. Por certo que as pessoas conhe-
cem e dialogam com as desigualdades, com as demarcações sociais de 
forma dura e cotidiana. A maneira artística com que a produção perifé-
rica concebe e disponibiliza suas narrativas seja pela, sua forma de ser, 
de dançar, de cantar – conversando encerram elementos de diálogos 
próximos, de formulações sociais em que as pessoas se reconhecem, se 
conscientizam e podem combinar experiência com reflexão.

Outra similaridade que podemos apontar com os movimentos 
sociais é a que as expressões artísticas periféricas apresentam con-
juntos de demandas por meio de letras de protestos do rap e lite-
ratura, demandas por melhores condições de moradia, educação, 
emprego, igualdade racial, pelo fim da repressão e violência policial 
que realiza um genocídio sistemático da população preta periférica. 
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Encontramos nas obras artísticas diversas representações desses epi-
sódios de violência por parte da polícia, em Capão Pecado lê-se

Combinaram de ir ao baile da News Black Chic, lá no pátio da escola José 

Olímpio; o som da equipe era muito bom e vinha gente lá do Valo Velho, 

Piraporinha, Jardim Ingá, Pirajussara, Morro do S, Parque Regina, Parque 

Arariba, São Luís, Buraco do Sapo, Parque Fernanda e de várias quebra-

das, pois os bailes e roles noturnos eram cada vez mais raros na periferia. 

Todo baile que surgia não passava de duas semanas e acabava, ou era por 

causa de morte ou por causa dos policiais. Inclusive na Cohab tinha um 

som em frente ao bar do Quitos, tinha noite que chegava a ter mais de 2 

mil pessoas curtindo o baile, o som já tinha mais de anos e era muito di-

fícil sair alguma confusão, até que numa sexta-feira, quando o som estava 

lotado, uma viatura da Rota veio em toda velocidade e partiu pro meio 

do povão, sem mais nem menos. Mais de dez pessoas foram atropeladas 

e muitas acabaram com contusões, pois foram pisoteadas na correria. O 

Quitos, que era dono do bar, e os vizinhos ligaram pra polícia; chegaram 

várias viaturas, mas os tenentes acabaram sendo coniventes, e até hoje não 

deu em nada, só resultou no fim do baile. (2000, p. 34)

Nesse trecho da obra podemos observa a organização da população 
da periferia em seu momento de lazer, um lazer que ocorre na rua como 
ponto de encontro e socialização, ação policial na retrata na obra Capão 
Pecado poderia ser lida em uma matéria de jornal sendo tamanha a pro-
ximidade com a realidade. As festas e bailes de ruas em regiões periféri-
cas continuam sofrendo com a truculência da polícia, mais recentemen-
te, em primeiro de dezembro de 2019, tivemos o caso do baile funk em 
Paraisópolis, onde nove pessoas morreram pisoteadas após ação policial 
violenta com bombas e disparos contra a multidão.54

54. STABILE, Arthur; CRUZ, Maria Teresa. Como foi o massacre em Paraisópolis: o que se 
sabe até agora. Ponte. 12 de dezembro de 2019 Disponível em: < https://ponte.org/o-que-
-se- sabe-do-massacre- de-paraispolis / > Acesso em 17 jul. de 2020
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Outro exemplo da violência policial é a letra de rap do grupo Ra-
cionais mc’s

Então quando o dia escurece 

Só quem é de lá sabe o que acontece 

Ao que me parece prevalece a ignorância 

E nós estamos sós 

Ninguém quer ouvir a nossa voz 

Cheia de razões calibres em punho 

Dificilmente um testemunho vai aparecer 

E pode crer a verdade se omite 

  

Pois quem garante o meu dia seguinte

Justiceiros são chamados por eles mesmos 

Matam humilham e dão tiros a esmo 

E a polícia não demonstra sequer vontade 

De resolver ou apurar a verdade 

Pois simplesmente é conveniente 

E por que ajudariam se eles os julgam delinquentes 

E as ocorrências prosseguem sem problema nenhum 

Continua-se o pânico na Zona Sul. 

(RACIONAIS mc’s, 1993, Pânico na Zona Sul)

No trecho da música acima observamos a expressão da violência 
a que a população periférica está submetida, desde dos anos oitenta 
ocorre chacinas por grupos de extermínios que investigações aponta-
ram que muitas delas eram realizadas por grupo de policiais, segundo 
o site jornalístico Ponte

As dez maiores chacinas registradas no estado de São Paulo tiveram a 

participação de policiais militares ou de ex-policiais militares. O caso 

mais recente teve repercussão mundial e ocorreu em agosto de 2015 nas 



272

cidades de Osasco, Barueri, Carapicuíba e Itapevi, na Grande São Pau-

lo. Dezessete pessoas foram mortas a tiros [além de outras seis pessoas 

mortas no que ficou conhecido como “pré-chacina”].55

Na obra Capão Pecado esses acontecimentos também são repre-
sentados, uma forma de chamar atenção da sociedade para esses cri-
mes que vem ocorrendo sistematicamente, ano opôs ano, uma guer-
ra contra a população periférica, que a sociedade naturalizou, alguns 
estudiosos chamam de necropolítica.

Pássaro, Ceará, Naná e Dinas tinham dado entrada no Instituto Médico 

Legal às seis horas da tarde, deram muito trabalho para os médicos. Re-

solveram não tirar todas as balas, já haviam tirado mais de cinquenta e 

precisavam dar baixa em mais três que tinham vindo do Capão também. 

Foi uma das maiores chacinas da região, saiu nos jornais de manhã e en-

trou na estatística à noite. (FERRÉZ. 2000, p. 163)

As representações da realidade contida nas obras artísticas de-
monstram sua leitura do mundo, apontam as suas demandas, denun-
cia as barbaridades que ocorrem nos bairros pobres, elas são as vozes 
da periferia dialogando entre si e com o mundo a sua volta. Elas são a 
expressão da consciência de sujeitos concretos.

Uma diferença entre as expressões artísticas periféricas e movi-
mentos sociais é a questão da continuidade e permanência, Ferréz 
assim como muitos outros continuam engajados na militância por 
melhores condições de vida da população negra, mas pelo fato desta 
militância ser objetivada no fazer artístico, sendo então algo pulveri-
zado na sociedade, não é um movimento centralizado, estruturado 

55. JOZINO, Josmar. Dez maiores chacinas de SP tiveram participação de PMs. Ponte. 10 
de março de 2018. Disponível em:< https://ponte.org/dez-maiores-chacinas- de-sp-tive-
ram- participacao-de -pms/#:~:text=O%20CPChoque%20tem%20um%20hist%C3%B3ri-
co,saldo%20de%20111%20detentos%20mortos. > acesso em 17 jul. de 2020
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como um partido, coletivo ou algo do tipo, podemos e não podemos 
falar em continuidade e permanência. Por um lado as expressões ar-
tísticas periféricas continuam e se fortalecem, cada vez mais, como 
forma de protesto e de luta, mas ao mesmo tempo não podemos falar 
que isso acontece de forma coordenada que segue uma continuidade 
linear, dentro da permanência das expressões artísticas periféricas há 
múltiplos sujeitos envolvidos que por vezes não articulam diretamen-
te entre sí, é muito mais o elo ideológico que os une, pois continuam 
a lutar pelo fim da exclusão social, por novas políticas de inclusão e 
pelo reconhecimento da diversidade cultural.

Para concluir, com argumentação até aqui defendida podemos di-
zer que se as expressões artísticas periféricas podem ser percebidas 
como um meio para os movimentos sociais se realizarem, isto é, se 
manifestarem cotidianamente, pois as expressões artísticas periféricas 
são arte politicamente engajada, são manifestações culturais que ex-
pressam uma ideologia, esta ideologia por vez busca combater uma 
ideologia hegemônica; expressam uma leitura do mundo, expressam 
uma consciência e busca mudar o estado atual da sociedade, é voz da 
periferia ecoando e exigindo mudança.
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RESUMO: Na contemporaneidade observa-se um cenário bra-
sileiro de constante preocupação, desde o golpe sacramentado em 
2016 com a destituição de Dilma Rousseff  da presidência da repú-
blica o país vive um intenso retrocesso, de alianças puramente neo-
liberais à precarização da educação pública brasileira. No que tange 
ao cenário pós-2016 os corpos e a escola foram e continuam sendo 
alvos de ataques comandados pelo avanço ultraconservador da po-
lítica brasileira, o movimento Escola sem Partido marca esse pro-
cesso e é partindo de sua discussão acalorada e das aderências ao 
discurso de doutrinação que construímos esta análise, apresentan-
do resultados quanto ao desenvolvimento do movimento iniciado 
em 2004 e do projeto de lei 867/2015 – pioneiro na esfera federal. 
Objetivamos trazer à tona como sua aplicação afeta a existência 
de corpos, suas manifestações e as discussões ligadas as relações 
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desiguais impetradas ao gênero, ao patriarcado e às espacialidades. 
Para tal feito, recorremos a utilização de uma metodologia enfoca-
da em uma revisão bibliográfica, debruçando sobre a compreensão 
do projeto de lei bem como a autores e autoras que pesquisam so-
bre gênero, educação e espacialidade, como Costa, Dinis, Federici, 
Hooks, Louro, Santos e Scott. Estar atento a perversidade desse 
movimento é ter consciência que seu desenvolvimento trará con-
sequências sobre as existências e as corporificações que lutam pela 
diversidade e pluralidade.

Palavras-Chave: Escola sem partido. Gênero. Espacialidade.

INTRODUÇÃO

Manifestações corporais, formas de ser e estar no espaço são 
inerentes a existência humana. Diante da assertiva é preciso elu-
cidar como vital a pluralidade e diversidade das ditas manifesta-
ções do e/ou com o corpo, para tal feito é necessário observar o 
espaço escolar como algo fundante na promoção de humanização 
com os corpos e seus sujeitos, todavia no contexto político brasi-
leiro são observados constantes ataques às questões de gênero e 
sexualidade, como exemplo em concretude temos o projeto de lei 
perverso desenvolvido pelo movimento conservador Escola sem 
Partido.

Historicamente, os papéis sociais encampados das disposições de 
corpo e gênero estão correlatas ao sistema patriarcal, onde “pode-
mos pensar que as relações hierárquicas são produzidas pelos sujeitos 
em disputas que lançam de trunfos de poder mais eficazes ou porque 
conseguem manipular instrumentos de poder já consolidados social-
mente” (COSTA, 2016, p. 207), controle e poder estão interligados 
em uma disposição na qual as relações sociais privilegiaram o sexo 
masculino e o homem em um processo historicamente construído, 
conforme Federici (2017) retrata.
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METODOLOGIA

Neste trabalho apresentamos uma discussão acerca da periculosi-
dade do grupo – Escola sem partido – e do projeto de lei 867/2015 
quando pensamos uma educação humanizadora e emancipatória, 
como também os ataques aos corpos. Pontuações teórico-epistemo-
lógicas adquiridas com István Mészáros em Educação Para Além do 
Capital (2008) e Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido (2005) são 
indispensáveis quando se pensa o fim da dualidade oprimido(a)-opres-
sor e/ou classe trabalhadora-burguesia, para tal, optou-se por cons-
truir uma estratégia onde será elucidado sobre o documento legal e 
suas consequências recorrendo a revisão bibliográfica e documental 
em autoras/es como: Costa (2016); Dinis (2008); Federici (2017); Fou-
cault (1988); Frigotto (2017); Louro (2000); Miguel (2016); Raffestin 
(1993); Santos (1978; 2008); Scott (1995); e Simões (2017).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Compreender que as relações que levam a esse modo desigual de 
tratamento e privilégios que se dão em um espaço é dar voz ao que 
Milton Santos (1978) expõe como uma construção dinâmica, “onde 
se reúnem materialidade e ação humana. O espaço seria o conjunto 
indissociável de sistemas de objetos, naturais ou fabricados, e de sis-
temas de ações, deliberadas ou não” (SANTOS, 2008, p. 46). Atual-
mente, vivemos em uma sociedade que privilegia por relações sociais 
que estão submersas em uma lógica do capital, esta protagonizada 
em dois grandes grupos, sendo ambos regidos, costumeiramente, 
por homens, brancos, cis-gêneros e heterossexuais.

Viver em sociedade no plano atual é endossar que “o espaço or-
ganizado pelo homem é como as demais estruturas sociais, uma es-
trutura subordinada-subordinante” (SANTOS, 1978, p. 145), diante 
disso as relações sociais estão interligadas por um processo constante 
de dominação, isto é o que Raffestin (1993) coloca como formas de 
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demonstrar poder; esse campo de embates em busca de hegemonia 
assegura a constante intencionalidade nas ações humanas.

A compreensão de que há ideais intrínsecos nas formas sociais de 
ser e estar é reverberar que os corpos também estão nesta lógica. A 
regulação dos modos sociais que devem ser desempenhados são apre-
sentados por Foucault (1988) como uma normatização onde se apre-
senta uma suposta conduta seja subjetiva quanto objetiva, os que se-
guem os padrões ditos normais estão em afinidade com a sociedade 
que os dita. Pensando em um recorte ocidental as características são 
oriundas – demasiadamente – das doutrinas judaico-cristãs postulan-
do o homem como superior e este devendo ser branco, cis e hétero 
(LOURO, 2000).

Esta construção que se faz como regra é atribuída a um sistema 
de controle e poder que Raffestin (1993) postula em um âmbito geo-
gráfico e Scott (1995) traz em uma análise histórica do gênero, onde 
a pessoa é educada de acordo com as regras de um gênero desde o 
nascimento tomando como base o sexo biológico, isto é, o órgão se-
xual. A privação de liberdade no desenvolvimento dos seres humanos 
desde a infância em questões de gênero e sexualidade estão ligadas à 
hegemonia da família patriarcal, uma das instituições sustentadoras 
da sociedade capitalista (FEDERICI, 2017), onde as corporificações 
são adquiridas como naturais e inatas ao ser, todavia são meros dispo-
sitivos construídos como forma de submissão e controle dos corpos.

A construção de um modelo heterossexual como norma se atrela pa-

ralelamente a definição de que os sexos naturalizados estão ligados a 

formas de corpo e expressões masculinas e femininas que, por sua vez, 

estão relacionados aos papéis de gênero e as causas e consequências da 

procriação. […] reforçando-as com vistas à organização da procriação 

como base de interesses da organização da família burguesa patriarcal e 

todo seu aparato institucional de construção do Estado (COSTA, 2016, 

p. 208-209)
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Os desvios que sucedem a esta regulação só são considerados e/
ou suportados a partir dos movimentos de contestação da segunda 
metade do século XX, Scott (1995) aponta as feministas como per-
sonalidades fundamentais no processo de enxergar novas represen-
tações humanas e identitárias. Subverter a lógica disciplinadora da 
família patriarcal é algo que começou a ser corriqueiro mas, ainda 
assim, bastante instável visto que o poder de alcance da disciplina 
dos corpos estava e continua a estar presente desde a primeira infân-
cia pela família e pela instituição escolar. Louro (2000) traz as esco-
las mergulhadas em uma pedagogia que rotula, higieniza e reprime, 
onde comportamentos e padrões estéticos são divididos entre ser ho-
mem e ser mulher.

A lógica normativa apresentada por Foucault (1988) está presente 
nas escolas, “o corpo feminino deve ser vigiado em disparidade em 
relação ao corpo masculino, as expressões de desejo homossexuais 
devem ser contidas e as formas estéticas dissidentes que não consti-
tuem polarizações generificadas serão repudiadas” (COSTA, 2016, p. 
211). Desencadeando em uma construção de que toda menina deve 
ser dócil, meiga, sentimental e cuidadosa, enquanto que os meninos 
devem ser competidores, livres e insensíveis; esses estereótipos são 
maléficos quando se pensa a repressão subjetiva, como é apontado:

as relações sociais em contextos escolares reproduzem a norma heteros-

sexista e machista perante estes jogos de representações que, ao mesmo 

tempo em que discrimina e combate as outras representações de gênero 

e de orientação sexual, tomam estas como evidências simbólicas cor-

porificadas necessárias para reforças às hierarquias de poder. (COSTA, 

2016, p. 214)

Simbolismo e poder estão em afinidade quando se pensa o campo 
de construção das formas de desempenho dos papéis sociais dispostos 
aos gêneros. É tomando como base a visualização da perversidade 
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que este campo possui que se determina quão amedrontador é a po-
lítica envolta do movimento Escola sem Partido, como Dinis já pon-
tuava, “em um momento histórico em que mais se fala sobre educar 
para a diferença, vivemos um cenário político mundial de intolerân-
cia que se repete também no espaço da vida privada” (2008: 479).

A educação pública brasileira apontada nos estudos de Simões 
(2017) possui políticas “pautadas pelas profundas diferenças de classe 
e precarização da educação pública, elas estão comprometidas com 
as necessidades especificas da burguesia” (2017, p. 25), a relação har-
moniosa com o capital é legitimadora das reformas atuais que são 
verdadeiros retrocessos. Uma educação que prima pela emancipação 
e libertação de estudantes não é o objetivo. Formar sujeitos engajados 
socialmente sendo verdadeiras/os cidadãs/os é o que o Estado não 
permite que aconteça. Muitos desmontes da educação se desenvolve-
ram com intensidade após o golpe concretizado em 2016, todavia o 
destaque é dado ao movimento conservador protagonista das últimas 
pautas, principalmente durante o período eleitoral de 2018 como do 
governo eleito, o Escola sem Partido.

Escola sem Partido, Escola Livre, Lei da Mordaça, muitos títulos 
são dados a este movimento que possui um ideal em comum a ofen-
siva conservadora, fundamentalista e repressora nos ambientes edu-
cativos. Originário em 2004 com uma defesa que se difere da atual, o 
movimento ganhou corpo e tom com o passar dos anos; em 2016 sua 
visibilidade alavancou tomando conta das redes sociais em geral, tor-
nando-se um dos assuntos mais comentados em nível nacional. A per-
seguição as/os professoras/es, que foi o carro-chefe de suas indigna-
ções, mas suas reinvindicações não se limitavam apenas a isso, disso 
à kit gay e doutrinação comunista, os defensores da suposta “escola 
neutra” foram capazes de ir.

A bandeira de luta do Escola sem Partido é hasteado em 2004 com 
um viés bastante especifico: o combate a posições ideológicas nos 
ambientes educacionais, isto é, os(as) primeiros(as) provocadores(as) 
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estavam em busca de trazer à tona professores e professoras que es-
tavam levando às salas de aula conteúdos vinculados a posicionamen-
tos ideológicos e a perseguição marxista. Este era o principal ideário 
de luta desses sujeitos liderados por Miguel Nagib (MIGUEL, 2016). A 
bandeira que carregam está expressa no site do movimento da seguinte 
forma, “Escola Sem Partido, é uma iniciativa conjunta de estudantes e 
pais preocupados com o grau de contaminação político-ideológica das 
escolas brasileiras, em todos os níveis: do ensino básico ao superior”56.

Luís Felipe Miguel (2016) apontou em um ensaio que o movimen-
to nasce com uma luta ligada ao combate político-ideológico (em es-
pecial contra o marxismo e suas vertentes diante da relação com a 
esquerda política). Vale o destaque que este movimento em um an-
seio de combate ao comunismo se assemelha aos acontecimentos da 
Guerra Fria e da Ditadura Militar Brasileira, estes meios de embates 
são visualizados em dois casos emblemáticos que dão tom ao Escola 
sem Partido: o primeiro é o da catarinense Ana Caroline Campagno-
lo, atual deputada federal pelo Partido Social Liberal (PSL), quando 
mestranda pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 
acusou sua ex orientadora – uma ativista feminista renomada – por 
intimidação e perseguição ideológica e religiosa, este processo ficou 
conhecido como um ataque direto à liberdade de cátedra57; o segundo 
caso é o do advogado paulista Miguel Nagib, precursor do movimen-
to Escola sem Partido, alegando em sua defesa uma possível doutri-
nação do professor de História sobre sua filha quando comparou Che 
Guevara a São Francisco de Assis, todavia o professor realizou uma 
analogia mostrando pessoas que abriram mão de algo devido uma 

56. Visualizado no site, http://www.escolasempartido.org/quem-somos/, com acesso em 
16 dez. 2019. Na página de apresentação pontuam quem são, suas defesas e os objetivos que 
buscam.
57. Reportagem referente ao caso pode ser visualizada em: https://www1.folha.uol.com.
br/ilustrissima/2018/10/briga-judicial-entre- professora-e-aluna- ilustra-racha -politico-no-
-pais.shtml. Acessado em: 16 dez. 2019.
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ideologia58. Ambos os casos são desencadeadores dos desdobramen-
tos que o movimento toma desde 2004.

Como apontado, o movimento emerge em uma luta que visa o 
combate aos possíveis doutrinamentos e às perseguições em vias 
ideológicas e políticas, em suma, o marxismo e tudo ligado à sombra 
vermelha comunista. Miguel (2016) aponta que durante o período 
cujo movimento centra sua bandeira nesse ponto de embate o reco-
nhecimento é mínimo perante a sociedade, todavia seu florescimento 
se dá a partir de 2010 com a incorporação da bandeira de gênero e 
sexualidade nas suas pautas de luta.

Ao trazer uma bandeira fortemente levantada pela direita conser-
vadora em ascensão acelerada desde o início da década de 2010 o Es-
cola sem Partido ganha notoriedade, mas perde sua essência de luta 
contra questões político-ideológicas, a pauta central passava a ser a 
possível ideologia de gênero:

O crescimento da importância do MESP no debate público ocorre quan-

do seu projeto conflui para o de outra vertente da agenda conservado-

ra: o combate à chamada “ideologia de gênero”. Antes, a ideia de uma 

“Escola Sem Partido” focava sobretudo no temor da “doutrinação mar-

xista”, algo que estava presente desde o período da ditadura militar. (MI-

GUEL, 2016, p. 595, grifos do autor da citação)

O movimento insere esse novo embate à luta devido as constantes 
tentativas de discussão em torno de temáticas de gênero, tais como a 
igualdade de gênero e a pluralidade de identidades que existem. Os 
questionamentos se dão partindo do pressuposto de ataque a moral 
da família e dos princípios carregados pelo núcleo da criança e/ou 
adolescente. Esse ponto que passa a ser levantado coloca docentes em 

58. Pode ser acessado na íntegra em: https://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/23/politi-
ca/1466654550_367696.html. Acessado em: 16 dez. 2019.
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um campo antidemocrático de atuação. Frigotto (2017) assegura que 
ambas pautas emanadas com o Escola sem Partido atestam sua inten-
cionalidade perversa de ataque à liberdade, à pluralidade e à emanci-
pação de ideias e sujeitos.

Esse aprisionamento docente é carregado de mecanismos de po-
der, apontados por Raffestin (1993), por Penna (2017) e por Foucault 
(1988) como normatização de verdades. Isto é, a validade da existên-
cia de um discurso considerado verdadeiro e esse reconhecimento é 
certificado pelo tutor do/a estudante. O espaço escolar passa a ser 
campo de disputas, sempre foi, mas na atual conjuntura há uma visi-
bilidade maior do que é, do que pode e do que deve ser lecionado e/
ou trabalhado junto com estudantes.

Consequências podem ser visualizadas no site do movimento Es-
cola sem Partido. Nele estão presentes modelos de anteprojetos da 
lei, petições de gravação das aulas, formas de reconhecer uma possí-
vel doutrinação ou perseguição docente, esses mecanismos de auxílio 
são, apontados em Mattos et al. (2017), iniciados com Miguel Nagib. 
Inclusive, os projetos que correm em diversas esferas do legislativo 
(federal, estadual e/ou municipal) são baseados no anteprojeto-base 
do advogado Nagib. Algumas tramitações nas câmaras, em todos os 
níveis da União, merecem destaque como: primeiro projeto a ser pro-
posto e com grande repercussão foi o PL nº 2.974/ 2014 – proposto 
por Flávio Bolsonaro à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro (Alerj)59; em seguida, seu irmão, o vereador Carlos Bolsonaro 
apresentou um projeto correlato na Câmara de Vereadores do Rio 
de Janeiro, o PL nº 867/ 201460; em nível federal o Congresso Na-

59. Segue na íntegra o projeto endereçado ao estado do Rio de Janeiro, http://alerjln1.
alerj.rj.gov.br/scpro1115.nsf/e4bb858a5b3d42e383256cee006ab66a/45741a7e2ccdc50a-
83257c980062a2c2. Acessado em: 17 dez. 2019.
60. Segue o projeto em tramitação no município do Rio de Janeiro, https://mail.camara.
rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1316.nsf/f6d54a9bf09ac233032579de006bfef6/5573ae-
961660b4cd83257ceb006bc7d4?OpenDocument. Acessado em: 17 dez. 2019.
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cional já discute a causa iniciada pelo Deputado Federal Izalci Lucas 
(PSDB/DF), autor do PL nº 867/ 201561, que sofreu uma perda no fim 
de 2018, no entanto foi reconstruído no início de 2019 e apresentado 
como PL nº 246/ 201962, por intermédio da deputada federal Bia Kicis 
(PSL/DF).

Esse território simbólico é favorável ao fim do debate e do plura-
lismo. Adorno (1995) pontuava que o excesso de autoridade suscita 
em uma espécie de autoritarismo, o que vemos no ambiente escolar 
atual é realmente isto, está se tornando um espaço do medo, onde a 
vigilância do que está sendo ensinado passa a ser um artifício para 
estigmatizar à docência, à escola e tudo que ambos representam. 
Ciavatta (2017) trata esse clima de denuncismo e constante sentinela 
como algo que inferioriza e desumaniza o professorado, pois o gran-
de embate na sala de aula é confrontar com princípios científicos os 
dogmas religiosos e conceituações de senso comum.

A imparcialidade e/ou neutralidade que buscam com a instaura-
ção deste movimento é uma falácia, pois quando se enxerga a escola 
como um espaço carregado de intencionalidade então entende que 
não tomar partido já é uma posição (SANTOS, 1978, 2008; LOURO, 
2000; COSTA, 2016). Assim sendo, “ao contrário do que parece e da 
suposta neutralidade, defendem um partido único, o da mordaça, do 
conservadorismo, da intolerância, da ignorância, da servidão, da dou-
trinação, do fanatismo, do sectarismo e do autoritarismo” (ORSO, 
2017, p.137).

Atuar com o pluralismo de ideias, com o debate e com o diálo-
go passa a ser formas inconvenientes em um possível cenário do 
Escola sem Partido. Diante disso, princípios que viam embasando a 

61. Projeto de lei proposto em nível federal, https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/
fichadetramitacao?idProposicao=1050668. Acessado em: 17 dez. 2019.
62. Novo projeto de lei apresentado à Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, ht-
tps://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2190752. 
Acessado em: 17 dez. 2019.
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educação brasileira conforme a Lei n. 9.394/1996 (como o pluralis-
mo de ideias) são perdidos dando vez ao ensino preso em amarras 
que Hooks (2013) assegura como não emancipatório e que Cavalcanti 
(2012) disserta como não sendo democrático, político e coletivo. A 
busca por desvencilhar as lentes obscuras de estudantes passa a ser 
uma tarefa de quem se dispõe a estar atuando na escola, em espe-
cial de docentes das ciências humanas. Pois como Miguel (2016) apre-
senta, o atual Escola sem Partido possui como meta “evitar qualquer 
questionamento da percepção naturalizada dos papéis sexuais. Com 
isso, fica impedido o combate a formas recorrentes de violência oca-
sionada por gênero, dentro e fora da instituição escolar, culminan-
do no feminicídio e no assassinato de gays, lésbicas e travestis” (MI-
GUEL, 2016, p. 607).

O debate em torno do gênero e da sexualidade é evidenciar ao alu-
nado que a realidade posta a estas temáticas são construções históri-
cas, apontadas por Scott (1995) e por Federici (2017). Pensar o embate 
das desigualdades de gênero é ter consciência da instituição da pro-
priedade privada e da insurgência do patriarcado como mecanismos 
fundantes de uma sociedade machista, sem esquecer, heteronormati-
va. Combater o determinismo é dar visibilidade a identidade de ou-
trem, estando alerta ao discurso dominante e se educando para edu-
car. Como é pontuado por Dinis (2008), superando as perversidades, 
inclusive o silenciamento de temáticas e até de discursos, “referir-se 
a mulheres e homens sempre na forma masculina, mesmo quando 
é superior o número de indivíduos femininos em um grupo escolar, 
longe de ser um ato inofensivo, favorece uma construção que privile-
gia sempre um dos polós” (DINIS, 2008, p. 487).

Reinventar as relações é um mecanismo onde a escola pode ser de 
grande auxílio. Dinis (2008) aponta como sendo uma das estratégias 
pensar a desconstrução de práticas sexistas, binárias e heteronorma-
tivas desde a primeira infância, “uma resistência à tentativa de captu-
rar as diferenças como signo de uma identidade, já que a essência da 
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alteridade é justamente um tornar-se” (DINIS, 2008, p. 489, grifos do 
autor da citação). Pensar nessa perspectiva é pensar em diversidade, 
em como seres humanos podem ser e estar no mundo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Indagar docentes da sua importância em buscar minimizar uma 
sociedade desigual em termos sexuais e de gênero é algo que deve ser 
primordial. Louro (2000) aponta que o espaço escolar faz uso de uma 
pedagogia que é sutil e eficaz, sendo estruturante em uma sociedade 
capitalista e patriarcal. Concordando com Dinis (2008), estar atento 
aos mecanismos impostos nos discursos e ações escolares são formas 
de construir estratégias de subversão na busca de novas subjetivida-
des e existências.

Conceber a escola como um lugar de formação da desigualdade 
sexual é atentar também para a construção acerca do Escola sem Par-
tido. Frigotto (2017) em todo seu trabalho de compilação evidencia 
que o que está em jogo é posicionar o conservadorismo como o mo-
dus operandi da educação pública brasileira, dessa forma pensar em 
silenciamento cientifico e docente é assegurar uma formação defi-
ciente. Formar pensando na pluralidade de ideias e na existência de 
identidades e corpos diversos são questões enfraquecidas e Miguel 
(2016) aponta como um projeto que se constrói desde 2004 em uma 
lógica de não produzir sujeitos que exerçam cidadania.

Dando vez ao silenciamento da discussão e do questionamento 
então se torna invisível todo constructo científico das humanidades. 
Quando não se fornece meios de enxergar as relações socioespaciais 
além daquilo que se põe como regra então incute uma visão antide-
mocrática dentro do ambiente escolar. Como pontua hooks (2013), 
discentes se tornam aprisionados em uma lógica dominante, e com-
bater o desenvolvimento destes silenciamento se faz com um posicio-
namento favorável à ciência e à libertação das opressões.
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RESUMO: Os registros históricos em forma de documentos, es-
critos, imagens e artefatos são considerados, de modo geral, como 
fontes fidedignas de como o homem e a sociedade atuaram ou deixa-
ram de atuar nos grandes marcos históricos da humanidade, ou mes-
mo nas pequenas omissões reveladas por estudiosos mais criteriosos. 
No entanto, com o advento da internet surgida nos anos de 1970, a 
globalização e o maior acesso à informação, multiplicam-se as fontes 
que registram os acontecimentos da história humana recente. Ques-
tiona-se como a história será contada daqui por diante, haja visto a 
gama de páginas, sites, blogs e registros diversos hoje existentes, im-
pregnados de opiniões pessoais, partidaristas e ideológicas que domi-
nam a política, a economia, a cultura, e os setores da sociedade como 
um todo. Apesar da história da humanidade nunca ter sido contada 
de forma imparcial, com a grandeza e amplitude dos meios virtuais, 
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surge a preocupação de como a História será ensinada às gerações fu-
turas, fornecendo-lhe bases idôneas e contribuindo para a formação 
de uma cidadania crítica, uma vez que o acesso e a segurança a esses 
dados estão cada vez mais fragilizados e suscetíveis a manipulação e 
controle. Daí decorrem os desafios em se contar/ensinar a História 
em tempos virtuais.

Palavras-Chave: Internet. História. Ensino.

Introdução

A História como ciência, disciplina escolar e acadêmica tem en-
frentado desde sua constituição no século XIX, desafios no que se 
refere ao seu propósito enquanto saber científico. Esses desafios an-
tecedem este período na verdade, uma vez que por muitos séculos 
“ [...] na tradição dominada pela cultura ocidental de origem greco-
-romana, a História oscilou sistematicamente entre estilos ou objetos 
muito diversos, como a banal existência de um indivíduo qualquer, a 
hagiografia política, a filosofia ou a teologia. ” (MARTINS, 2010 s/p).

Entretanto, foi sob as bases deixadas por Heródoto e Tucídides, 
principalmente que a História foi se estabelecendo. Seja sobre a nar-
rativa mais focada nos feitos heroicos de “grandes homens” e civiliza-
ções antigas de Heródoto, ou sobre a objetividade e busca pela impar-
cialidade no relato dos fatos de Tucídides, que a ciência se espelhou 
através de estudiosos como Thomas Carlyle, Johann Gustav Droysen, 
Ernst Bernheim, Karl Lamprecht, Wilhelm von Humboldt, Leopold 
von Ranke, entre outros (Ibidem).

De acordo com Payen (2011) três correntes contribuíram para a 
formação da História como ciência, sendo elas a História Humanista, 
a História Erudita e a História Filosófica. A primeira, via a História 
como “provedora de comportamentos, magistra vitae [...], destinada 
a instrução e edificação dos leitores” (Ibidem, p. 105) e laureada com 
o ideal da simplicidade. A segunda, a História Erudita desenvolvida 
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a partir do sec. XV, conforme o mesmo autor, consistia em que se 
conhecesse as obras dos antigos, obras essas como de Plutarco, de 
Cícero entre outros, e que alcançou maior destaque a partir dos “an-
tiquários” em especial os beneditinos de Saint Maur, cujo teor tratava 
desde usos e costumes, leis, artes e de uma infinidade de assuntos di-
versos (Ibidem, p. 109).

Para a corrente da História Filosófica “[...] se a História merecia 
ser acompanhada, era para encontrar nos fatos uma ordem “racional” 
e um “progresso” na sucessão cronológica dos tempos. Não seria o 
seu único fim acumular dados, o que pertencia, unicamente, à me-
mória” (Ibidem, p. 110). Para que tal propósito fosse alcançado, era 
necessário reunir a crítica histórica, a dúvida metódica e a escolha dos 
documentos, diz Payen, que encontraria em Heródoto e Tucídides, 
fontes confiáveis.

De fato, seriam estes os principais estudiosos gregos que fornece-
riam a base sobre as quais se assentaria a ciência, que influenciaria 
Wilhelm Von Humboldt, e Leopold Von Ranke, no século XIX e que 
contribuiriam para a criação da Universidade de Berlim e a instituição 
da cátedra de História, na Alemanha, respectivamente. O modo de 
“fazer História”, estruturado por Ranke, por exemplo, estaria funda-
mentado na objetividade e imparcialidade preconizada por Tucídides 
(LUCCHESI E REGO, 2007).

A despeito das discussões levantadas pelos métodos rankeanos, in-
teressa-nos saber por hora, que foi dessa forma, sob a influência da 
História germânica e francesa que a ciência foi também instituída no 
Brasil. Assim, como nesses países, a História, enquanto ciência teve 
seus objetivos ligados a constituição de um referencial nacionalista e 
moralizante, trazendo muito de sua base anterior, quando a mesma 
era uma modeladora de comportamentos, com forte influência da 
moral cristã e patriotismo europeu (PAYEN, 2011).

Apesar de constar como disciplina escolar no currículo das Huma-
nidades Clássicas, no século XIX, evidências de tais usos da História, 
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são destacados por Bittencourt (2018) mesmo antes da instituição 
desta ciência, nos colégios jesuítas dos séculos XVI e XVII, sob dife-
rentes objetivos e formas, fosse pelo uso de obras de autores espe-
cíficos ou mesmo de trechos de textos que agregados ao ensino de 
línguas antigas, produzissem um bom orador, dotado de “valores mo-
rais elevados”.

Entretanto, ainda que seja, desde sua origem, permeada por in-
teresses (muitos deles escusos), o ensino da História como discipli-
na escolar jamais perde sua importância e valor, no que refere a sua 
capacidade de legar às gerações futuras, o registro e narrativa dos 
acontecimentos e transformações ocorridos nas sociedades de todas 
as eras, em todos os lugares, contribuindo como diz Laville, primor-
dialmente “para a formação de uma cidadania participativa que de-
veria desenvolver (nos alunos) as capacidades intelectuais e efetivas 
necessárias para esta forma de construção política democrática” (LA-
VILLE, 1999, p. 152 apud BITTENCOURT, 2018 p. 127).

Desse modo, o ensino da História, denominada no percurso do 
tempo, como História Universal ou História da Civilização, História 
do Brasil ou História Pátria, revela algumas mudanças pelas quais pas-
sou. E mesmo que, ensinada nas escolas e academias de modo ma-
niqueísta, vem sendo paulatinamente transformada numa [...]“nova” 
disciplina constituída sob paradigmas metodológicos que buscam in-
corporar a multiplicidade de sujeitos construtores da nação brasileira 
e da história mundial (BITTENCOURT, 2018 p. 127), aí inclusas a his-
tória dos negros africanos, indígenas e mulheres, por exemplo.

Essas transformações, porém, enfrentam na atualidade ou em nos-
sa história recente outro desafio que está para além daqueles exerci-
dos pela Igreja, pelo Estado, pelas forças políticas e econômicas das 
épocas passadas, que através da seleção e organização de textos anti-
gos com fins específicos, visavam incutir determinada cultura ou for-
mação moral, justificar guerras, extermínios, escravidão, dominação, 
ou mesmo excluir o debate ou qualquer divagação/crítica ao fato 
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histórico ocorrido através de uma narrativa cronológica atrelada ao 
estudo da língua materna (Ibidem, 129-131).

Este desafio dar-se, se não pela mudança das forças hegemônicas que 
continuam no poder, mas pelo advento de um novo instrumento criado 
há poucas décadas – a internet, cuja atuação, abrangência e influência 
supera fortemente os métodos antigos de manipulação de informação 
e de formação cultural e histórica de uma sociedade. E isto porquê até a 
criação da internet, a História era contada, ensinada e reproduzida basi-
camente através de registros escritos sobretudo após a invenção da escri-
ta a 4.000 anos, com os hieróglifos egípcios, placas de argila cuneiforme 
dos sumérios e babilônios, pergaminhos, livros etc, que puderam ilumi-
nar como se deu o desenvolvimento dos povos antigos.

Obviamente não apenas através da escrita, mas de pinturas, de 
ruínas de antigas construções, de artefatos diversos, que de alguma 
forma colaboram para a compreensão do passado de civilizações. Do 
mesmo modo, em nosso tempo utilizamos de outros meios para ensi-
nar a História, através de imagens (fotografias, figuras, filmes, mapas 
etc) e sons que a enriqueçam e a tornem mais compreensível. Entre-
tanto, a escrita desempenha um papel preponderante uma vez

[...] a escrita pressupõe a existência da linguagem falada. O discurso oral 

consiste na presença da boca que fala e dos ouvidos que ouvem, simul-

taneamente no tempo e no espaço. A sua duração é fugaz, não pode 

ser retido com facilidade. O discurso escrito transcende o espaço e a du-

ração. Por si mesmo, pode ser difundido, em sua totalidade, em todos 

os tempos e em todos os lugares, dispensando a presença de quem o 

fez e, consequentemente, suprimindo a dependência de quem o recebe. 

(QUEIROZ, 2005 p. 3)

Levada para a sala de aula através dos livros didáticos, a História 
escrita baseia-se em fontes consideradas seguras, ou ao menos relati-
vamente confiáveis, ainda que seus conteúdos não sejam totalmente 
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imparciais. Esses registros históricos utilizados para compor a disci-
plina escolar não apenas ultrapassaram o tempo, mas foram crite-
riosamente avaliados por estudiosos e especialistas, testados em sua 
autenticidade e origem, sendo somente considerados aptos a serem 
repassados após passar por todas as etapas dessa avaliação. Tem sido 
assim com as ciências de modo geral, conduzidas pelo racionalismo 
que as estabeleceu.

Todavia com a criação da internet, nos anos de 1970 e de sua rápi-
da expansão, o mundo experimentou o que Castells (1999, p. 67), cha-
ma de “paradigma tecnológico que se organiza em torno da tecnolo-
gia da informação” e que vem desde então causando uma profunda 
transformação social. De fato, desse período para cá o que temos vis-
to é um avanço acelerado de vários setores da sociedade, todos eles 
conduzidos pela tecnologia em suas várias formas, como menciona o 
referido autor.

Entre as tecnologias da informação incluo, como todos, o conjunto con-

vergente de tecnologias em microeletrônica, computação (hardware/

software), telecomunicações/radiodifusão, e optoeletrônica. [...] tam-

bém incluo nos domínios da tecnologia da informação a engenharia ge-

nética e seu crescente conjunto de desenvolvimentos e aplicações. Isto 

não se deve apenas ao fato de a engenharia genética concentrar-se na 

decodificação, manipulação e consequente reprogramação dos códigos 

de informação da matéria viva. Deve-se também ao fato de, nos anos 90, 

a biologia, a eletrônica e a informática parecerem estar convergindo e in-

teragindo em suas aplicações e materiais e, mais fundamentalmente na 

abordagem conceitual, tópico merecedor de maior atenção ainda neste 

capítulo. (CASTELLS, ibidem).

Com o progresso contínuo desse novo instrumento tecnológico, 
criado inicialmente para a troca segura de informações militares no 
pós-guerra fria, pelos Estados Unidos (CASTELLS, 1999), a internet 
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rapidamente caiu nas “graças” do cidadão comum e hoje é largamen-
te utilizada em vários países, e até em algumas regiões consideradas 
anteriormente remotas, mas cujo espaço foi encurtado pela atuação 
da rede virtual. A principal característica dessa tecnologia é a rapidez 
com que dissemina uma informação ou acontecimento, atingindo 
um número incalculável de pessoas num curto espaço de tempo.

E apesar de estar cada dia mais acessível e ser um dos principais 
meios de comunicação atual entre pessoas, países, instituições e se-
tores sociais, a internet traz consigo problemas até agora tratados 
superficialmente ou ainda não abordados: como o vazamento de da-
dos pessoais, financeiros, políticos etc; a manipulação de informações 
(distorções, mentiras – fake news); crimes virtuais, tribunais de com-
portamento e opiniões; etc.

Em meio a tudo isso, a mídia representada principalmente pela te-
levisão e pelo rádio que sempre atuou como difusor de informações, 
novidades e mudanças culturais atua como um mediador, muitas ve-
zes parcial e até mesmo um tanto desacreditado, haja visto que com 
o acesso à internet e as mídias sociais (Facebook, Instagram, Twitter, 
WhatsApp, Snapchat etc) as pessoas comuns buscam outras fontes de 
informação, ainda que isso não seja garantia de conseguirem escapar 
da parcialidade e das distorções comuns nesses casos.

Entre os vários desafios que surgem no uso da internet o que nos 
interessa é o que diz respeito a como a História recente poderá ser 
ensinada às futuras gerações, em meio a tamanha complexidade de 
fatores que essa tecnologia engloba e todas as interferências diretas 
e indiretas que ela sofre. Como eleger fontes confiáveis para o ensi-
no, uma vez que é flagrante a insegurança de dados e informações 
relevantes no que se refere à política, economia, sociedade, natureza, 
cultura nesse mundo virtual?

Ocasionalmente noticia-se vazamentos de dados sigilosos pessoais 
ou institucionais, manipulação de informações que alteram resulta-
dos de eleições, de negociações entre países, de políticas de Estados, 
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etc. Como selecionar o que realmente é importante historicamente 
falando, em meio ao oceano de informações e utiliza-las no ensino e 
aprendizagem de estudantes e jovens pesquisadores?

Além dos problemas de segurança de dados e da falta de legisla-
ção apropriada para o uso da internet que estabeleça as bases em que 
ela deve ser usada, surgem outras indagações no que se refere a seu 
uso como instrumento de aprendizagem para alunos e pesquisadores. 
Gomes (2018) faz os seguintes questionamentos:

(...) é possível o uso dessa mídia na escola de forma racional e crítica? 

Qual o impacto do seu uso na escola? Quais os benefícios e suas limi-

tações para a aprendizagem dos alunos? O que o uso da internet como 

ferramenta de ajuda e de apoio no processo de ensino e aprendizagem 

pode trazer para o ambiente escolar? (GOMES, 2018, s.p).

Oliveira (2014) afirma que a internet carece de uma análise mais 
detida de suas possibilidades e problemas, haja visto ser ela “uma ine-
gável revolução tecnológica que pode e deve ser compreendida em 
suas múltiplas facetas entre elas - a histórica” (OLIVEIRA, 2014 s/p). 
Dessa forma, o arcabouço de conhecimentos ampliado com a inter-
net pode atuar tanto como um instrumento positivo quanto negativo 
no que se refere ao ensino e o estudo.

De acordo com ela, o conteúdo informacional histórico disponí-
vel na internet gera desconfiança por aqueles que o consultam, seja 
estudante ou pesquisador, uma vez que não detém o mesmo rigor 
da explicitação de autoria e referência dos trabalhos impressos. Para 
embasar tais colocações, cita a fala de Carlo Ginburg (2010 apud 
OLIVEIRA, 2014 s/p) em entrevista disponível no YouTube, de que 
a internet “tem provocado mudanças nas maneiras de produção do 
conhecimento histórico e que como consequência os conceitos de 
passado, presente e futuro se tornam frágeis”, dada a rapidez com 
que as informações circulam e estão disponíveis da rede.
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A internet trouxe para a História e as ciências de modo geral inú-
meras possibilidades como a comunicação e a formação de grupos de 
discussão que contribuem para o progresso do conhecimento cientí-
fico, ampla formação e distribuição de banco de dados “protegidos” 
em meios digitais, facilidade de acesso a documentos e pesquisas na-
cionais, internacionais das mais variadas ciências e estudiosos.

No entanto, trouxe também a necessidade de maior avaliação des-
ses conteúdos por historiadores e cientistas, haja visto que “a Histó-
ria, desde que se consolida como ciência, está vinculada a um con-
junto de práticas, leituras, procedimentos de escrita e investigação” 
(Ibid., 2014 s/p).

Diante das dificuldades que se interpõem com a internet para his-
toriadores e demais estudiosos, Oliveira (2014) cita o trabalho da tam-
bém historiadora Anita Luchesi (2013) que aborda a temática de uso 
da internet para o estudo com base em duas vertentes historiográfi-
cas que tem contribuído para a composição da Historiografia Digital, 
a saber a tendência italiana chamada de Storiografia Ditale e a ameri-
cana Digital History. De acordo com Oliveira (Ibid. s/p) ainda citando 
Anita Luchesi

“No entendimento da referida pesquisadora, estudar estas duas tendên-

cias e, portanto, traçar o desenvolvimento de uma historiografia digital 

é um dos meios para compreender os modos pelos quais os historiado-

res lidam com as novas problemáticas advindas deste contato entre in-

ternet e história”. (Ibid. 2014, s/p).

A chamada Digital History americana foi criada nos anos 90 na 
Universidade George Mason a partir de projetos de novas mídias, 
pensando na preservação do passado a partir de novas tecnologias e 
visando democratizar o acesso e a manipulação de conteúdos histó-
ricos na internet (OLIVEIRA, 2014). Já a Storiografia Digitale italiana, 
foi criada pelo professor Rolando Minutti, que publicou em 2001 o 
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livro “Internet e il mestiere di storico – Reflessioni sulle incertezze di una 
mutazione” (Internet e a profissão de historiador - reflexões sobre as 
incertezas de uma mutação), no qual pondera sobre as dúvidas e pos-
sibilidades vividas por historiadores que viviam a “revolução digital”.

A partir desse trabalho de Minutti surgiram outros que ampliaram 
a discussão e trouxeram referências e novos questionamentos sobre 
o assunto. “A presença destes dois caminhos historiográficos, de um 
lado a History Digital e, de outro, a Storiografia Digitale, ilustram um 
mesmo processo de interesse e busca de caminhos para a escrita da 
história que toma a internet como ferramenta e fonte de pesquisa” 
assevera Oliveira (Ibidem, s/p.).

Entretanto, conforme a já supracitada a construção de uma his-
toriografia digital enfrenta, ao menos a nível nacional algumas difi-
culdades. No desenvolvimento de seu trabalho sobre os conteúdos 
historiográficos disponíveis na rede (textos, imagens, vídeos) e utili-
zados por estudantes e pesquisadores como fonte de pesquisa, pôde 
detectar alguns problemas e acertos.

Sua pesquisa encontrou uma gama de sites, blogs e páginas que 
oferecem informações históricas. Destes, após seleção criteriosa, 
a autora deteve-se sobre os que considerou aptos a avaliação, cujos 
conteúdos iam de parciais e/ou muito resumidos - quando não ten-
denciosos a induzir uma interpretação rasa, por assim dizer - aos mais 
elaborados e cujo teor se assemelhava aos de livros e textos impressos 
com fontes bem referenciadas e posicionamentos mais críticos e me-
ditativos, que induzem o leitor/estudante/pesquisador a pensar.

Em sua avaliação a autora faz a seguinte análise, salvaguardadas 
algumas exceções, sobre os conteúdos históricos disponíveis na inter-
net no apanhado de sites e blogs pesquisados:

[...] entendo (e neste sentido preciso lembrar que as análises sobre este 

tema – como na grande maioria das questões também o é - são provi-

sórias e contextualizadas) que os sites de pesquisa escolar apresentam 
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conteúdos que pouco diferem dos publicados em enciclopédias e gran-

des manuais didáticos de história geral/história do Brasil de cunho “con-

teudista”. Aliás, muitos desses sites podem ser chamados de enciclopé-

dias eletrônicas, visto que são grandes avolumados de textos nos quais 

os fatos históricos são apresentados de maneira simplificada, não mais 

que simplesmente informando, acrescentando-lhe alguns nomes e datas 

importantes. (OLIVEIRA, 2014 s.p)

E acrescenta em seguida tomando como base o todo pesquisado

[...] o conhecimento histórico é apresentado através de narrativas sin-

tetizadas; as narrativas apresentadas não apresentam problematização; 

pelo contrário, são enunciadas como verdades; são feitas personificações 

para apresentar os feitos dos grandes personagens e estes são mostrados 

como responsáveis pelos fatos históricos. (Ibidem, s.p)

Além dessa constatação a autora ainda levanta questionamen-
tos sobre como esse conteúdo histórico pode contribuir para o de-
senvolvimento da cultura histórica, e, por conseguinte do próprio 
aprendizado dos estudantes, haja visto serem eles consultados 
atualmente por uma significativa parcela de estudantes de todas 
as idades. Ela observa ainda que alguns critérios devem ser obser-
vados nesse sentido, principalmente no que se refere à Didática da 
História quando esta é entendida “como ciência do aprendizado 
histórico, então se trata, para ela, de cultura histórica como pro-
cesso de aprendizado” ( Jörn Rüsen, 2012, p. 135 apud OLIVEIRA, 
2014 s.p).

No entanto, a autora refere-se em seu trabalho basicamente a 
como a história passada (seu contexto, eventos, fatos e consequên-
cias) é apresentada na internet e como de modo geral ela reproduz, 
ainda que em parte, o que consta nos materiais impressos utilizados 
no ensino regular. A pergunta a ser feita, porém, é: como contar nossa 
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história pós internet (pós revolução digital como refere Minutti) haja 
visto o grande volume de informações que são disponibilizadas na 
rede pelos mais variados grupos e pessoas.

Uma mesma notícia ou fato histórico com a internet ganha pro-
porções agigantadas e uma serie de opiniões, particulares ou coleti-
vas, gerando muitas vezes conflitos no que se refere às versões apre-
sentadas. Garimpar a “verdadeira História” nessa gama de conteúdo 
“histórico” disponível certamente torna-se um desafio tanto para his-
toriadores quanto para estudantes/pesquisadores.

A internet mudou a relações humanas e sociais diminuindo es-
paços, ampliando conhecimentos, gerando interação entre pessoas 
geograficamente distantes e alienação naquelas cuja a proximidade 
era maior. Essas mudanças podem ser percebidas nos diversos seg-
mentos profissionais, assim como no ambiente escolar e acadêmico 
(GOMES, 2018).

Mas, mais do que mudar as relações entre pessoas a internet mu-
dou a forma de como as informações, sejam elas de entretenimento e 
diversão ou um fato político relevante, são processadas e divulgadas. 
A rapidez com que estas se espalham e as inúmeras versões que ga-
nham dependendo de quem a veicula, gera confusão, debates acalora-
dos, ofensas e até processos judiciais.

Esses debates geralmente giram em torno dos assuntos dos mais 
banais aos mais relevantes, principalmente nas chamadas redes so-
ciais: Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp etc. Mas, a confusão am-
plia-se também aos conteúdos destinados ao ensino e à pesquisa. Isto 
porque, como já dito para uma mesma notícia ou fato social relevan-
tes surgem inúmeras versões e cada um carrega em si a visão daquele 
que lhe apresenta. Poucos são aqueles que veiculam os acontecimen-
tos com alguma imparcialidade.

A preocupação sobre como os fatos históricos pós revolução 
virtual serão repassados às futuras gerações é pertinente principal-
mente diante da real fragilidade do mundo digital. A manipulação 
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de informações e o ataque de hackers63 a instituições e órgãos go-
vernamentais, bem como a contas pessoais de pessoas influentes na 
sociedade por motivação pessoal ou interesses de terceiros, revela a 
insegurança que permeia todo o mundo virtual e pode interferir dire-
tamente em como as mudanças socioculturais, econômicas e políticas 
são conduzidas.

No entanto, não se pretende aqui enveredar pelo caminho das teo-
rias da conspiração ou do total desmerecimento da importância da 
rede mundial de computadores. Nesse sentido, citamos o artigo in-
titulado “A mídia realmente tem o poder de manipular as pessoas?” 
publicado na página Observatório da Imprensa, edição 846, em abril 
de 2015 pelo professor de Geografia e especialista em Ciências Huma-
nas, Francisco Fernandes Ladeira, no qual discute essa questão.

De acordo com o professor Ladeira, a resposta à pergunta que inti-
tula o artigo parece fácil e unânime, dada a influência de alguns pen-
sadores de renome como Adorno, Horkheimer, Sarah Chucid Da Viá 
e Gustav Le Bom, percussores na análise desse tema que concluíram 
em seus trabalhos que sim “a mídia é um poderoso instrumento de 
manipulação” (LADEIRA, 2015 s.p.). Entretanto, prossegue o profes-
sor deve-se ter cuidado com esse tipo de conclusão, mesmo quando 
ela vem de estudiosos do assunto bem-intencionados e crédulos em 
seus trabalhos.

E isto porque, segundo ele

[...] as relações entre mídia e público são demasiadamente complexas, 

vão muito além de uma simples análise behaviorista de estímulo/respos-

ta. As mensagens transmitidas pelos grandes veículos de comunicação 

não são recebidas automaticamente e da mesma maneira por todos os 

63. Hackers são pessoas com um conhecimento profundo de informática e computação que 
trabalham desenvolvendo e modificando softwares e hardwares de computadores, não neces-
sariamente para cometer algum crime. Eles também desenvolvem novas funcionalidades no 
que diz respeito a sistemas de informática. Fonte: brasilescola.uol.com.br
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indivíduos. Na maioria das vezes, o discurso midiático perde seu signifi-

cado original na controversa relação emissor/receptor. Cada indivíduo 

está envolto em uma “bolha ideológica”, apanágio de seu próprio pro-

cesso de individuação, que condiciona sua maneira de interpretar e agir 

sobre o mundo. Todos nós, ao entramos em contato com o mundo exte-

rior, construímos representações sobre a realidade. Cada um de nós for-

ma juízos de valor a respeito dos vários âmbitos do real, seus persona-

gens, acontecimentos e fenômenos e, consequentemente, acreditamos 

que esses juízos correspondem à “verdade”. (LADEIRA, 2015 s.p.).

Entretanto, o professor também afirma que a “mídia não mani-
pula, mas sugere pautas” (Ibidem), ou seja, “é um, entre vários qua-
dros ou grupos de referência, aos quais um indivíduo recorre como 
argumento para formular suas opiniões” (Ibidem). Citando o estudo 
“Muito além do Jardim Botânico” realizado pelo jornalista Carlos 
Eduardo Lins da Silva, de que os telespectadores do jornal nacional 
filtram as informações veiculadas no telejornal de acordo com suas 
convicções e valores pessoais e, os pressupostos de Suassure, Ladeira 
conclui que

[...] é importante ressaltar que o cidadão comum não tem o domínio 

completo da estrutura linguística. Até um analfabeto funcional não re-

presenta um alvo completamente vulnerável à persuasão midiática, pois 

suas próprias dificuldades interpretativas o impedem de replicar fielmen-

te qualquer tipo de discurso ideológico que seja oriundo dos meios de 

comunicação em larga escala. Como bem asseverou Muniz Sodré, a mí-

dia não manipula, mas sugere determinadas pautas e, em última instân-

cia, cabe aos seus receptores aceitarem ou não (LADEIRA, 2015, s.p.).

Todavia, é importante destacar que apesar das afirmativas do pro-
fessor Ladeira, outros aspectos devem ser levados em conta quando 
se pensa na influência que a mídia exerce sobre as grandes massas, e 
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principalmente sobre as jovens mentes estudantis. Um deles e quem 
tem se destacado fortemente nos últimos anos é o posicionamento 
político ideológico e cultural de formadores de opinião dos vários 
segmentos artísticos e que arrebanham milhares de seguidores em 
suas mídias sociais, além de outros “digital influencers64” menos proe-
minentes, que são seguidos fielmente sobretudo por jovens.

O uso contínuo de computadores e smartphones é outro aspecto 
a ser considerado, haja visto que o tempo gasto em média pelos usuá-
rios de internet no Brasil é de três horas, segundo o Relatório Estado 
de Serviços Móveis, elaborado pela consultoria App Annie, considera-
do um dos mais completos do mundo (EPOCA NEGÓCIOS, 2019). 
Some-se a isso o fato de o Brasil também ser o vice em tempo gasto 
em redes sociais, em média 225 minutos diários, estando atrás apenas 
das Filipinas, com seus 241 minutos (BBC NEWS BRASIL, 2019).

Nesse mesmo sentido corroboram as palavras de GOMES (2018) 
quando afirma que

[...] muitos especialistas e intelectuais tem afirmado que, por razão do 

uso exacerbado de aparelhos e dispositivos digitais, nosso cérebro esta-

ria sendo alterado, deixando os sujeitos menos inteligentes, distraídos 

e imensamente superficiais. Segundo a reportagem veiculada na Revista 

Época (de janeiro de 2012) intitulada “A internet faz mal ao cérebro?”, 

Mark Bauerlein, autor de The dumbest generation (A geração mais estúpi-

da), de 2008, afirma que “em vez de mentes juvenis inquietas e repletas 

de conhecimento, o que vemos nas escolas é uma cultura anti-intelec-

tual e consumista, mergulhada em infantilidade e alheia à realidade adul-

ta” (p.78). Ele acredita que as novas tecnologias contribuem para formar 

narcisistas e sujeitos despreparados para pensar em profundidade qual-

quer tema. Bauerlein sugere que os mais jovens, acostumados à leitura 

64. Digital influencer é a pessoa que detém o poder de influência em um determinado gru-
po de pessoas. Esses profissionais das redes sociais impactam centenas e até milhares de se-
guidores, todos os dias, com o seu estilo de vida, opiniões e hábitos. Fonte: Canaltec.com.br
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de textos breves e pobres em termos estilísticos, estariam gerando pensa-

mentos simplistas, sem complexidade (GOMES, 2018, s. p).

Apesar de não enxergar a atual juventude sob olhar tão pessimista 
quanto Bauerlein, não se pode negar que a influência da internet na 
vida diária de crianças, adolescentes e jovens é uma realidade gritante 
e transformadora. Assim como não se pode negar o uso desse mesmo 
recurso para fins de trabalhos escolares e pesquisas acadêmicas. É cada 
vez maior a adesão de alunos de todas as faixas etárias ao uso da inter-
net como fonte de pesquisa e daí decorre a preocupação com os con-
teúdos apresentados e de como serão apresentados daqui por diante.

Considerações finais

A despeito da utilidade, da rapidez, da enormidade de conteúdos 
e informações históricas que a internet disponibiliza para estudantes 
e pesquisadores de todas as idades e de sua importância como ferra-
menta de ensino e aprendizagem, devemos avaliar como esse mate-
rial tem sido e será apresentado à atual e futura geração de estudantes 
e pesquisadores, uma vez que a História pós revolução virtual, a nos-
so ver está mais sujeita a interferências do que estivera no passado.

Manipular, controlar, seccionar, omitir, inventar e divulgar infor-
mações falsas, meias verdades ou distorcer fatos no nosso atual con-
texto social, econômico e político tem sido uma constante, consti-
tuindo-se um grande desafio para os historiadores atuais e futuros o 
contar/ensinar história a partir desse mundo de informações que é 
dia a dia adicionado à rede mundial de computadores.

Um dos pontos positivos dessa situação é o fácil acesso de alu-
nos/pesquisadores/internautas a uma imensa massa de conteúdo 
disponível na rede. O negativo é analisar a capacidade de avaliação e 
apreensão desse conhecimento de maneira racional, crítica e sensa-
ta por aqueles que lhe consultarão, sobretudo como conhecimento 
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histórico que contribua para a formação de cidadãos conscientes e 
analíticos.

As indagações e reflexões apresentadas neste trabalho tem o objeti-
vo de despertar ou incrementar as discussões que se dão no âmbito da 
História enquanto ciência e de como, nesse novo contexto de virtuali-
dade, pode-se melhorar seu ensino e aprendizagem para os estudantes 
que fazem uso desse importante instrumento de pesquisa e estudo.
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Resumo: O presente artigo objetiva proporcionar uma análise 
qualitativa sobre a história do futebol feminino no Brasil, examinan-
do o tratamento por parte dos órgãos oficiais nacionais para com a se-
leção brasileira e a reação das atletas a este. Os protestos recentes das 
atletas que buscam, historicamente, condições mais dignas de traba-
lho neste esporte, se fundamentaram nas discussões sobre igualdade 
de gênero. Desse modo, as reflexões expostas pelas atletas no mun-
dial de 2019, ocorrido na França, deram maior visibilidade à luta pela 
equidade de gênero no futebol feminino. Através das manifestações e 
dos protestos das atletas de várias nacionalidades, nota-se que o des-
caso e machismo confrontado pela modalidade não é um problema 
exclusivo da realidade brasileira, mas enfrentado no mundo todo. 
Assim, percebe-se que a luta contra o patriarcado, instalado em vá-
rios âmbitos da vida social, impacta de forma significativa a vida das 
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atletas ao longo de toda a história do futebol feminino. Existe uma 
grande desigualdade entre o futebol masculino e feminino, que pode 
ser superada com o engajamento das atletas e da sociedade. Acredi-
ta-se que a evolução do futebol feminino é possível e desejável, e o 
posicionamento e enfrentamento das jogadoras é imperativo para o 
reconhecimento, por parte das instituições futebolísticas e da socieda-
de, da necessidade de superação da desigualdade de gênero não só no 
esporte, mas em todos os âmbitos.

Palavras-chave: Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Igualdade 
de Gênero. Copa do Mundo da França.

INTRODUÇÃO

Os dados sobre a Copa do Mundo da França, em 2019, demonstram 
que esta edição do mundial foi a mais expressiva do futebol feminino, 
sendo, inclusive, a mais assistida em todo o globo, contabilizando mais 
de um bilhão de telespectadores. A partida entre Brasil e as anfitriãs nas 
oitava obteve número recorde de audiência, totalizando cerca de 59 mi-
lhões de televisores transmitindo, simultaneamente, este jogo.

No caso do Brasil, em especial, alguns casos se destacam, como 
por exemplo, a liderança das principais marcas de audiência televisa 
do mundial; Marta se tornou a maior goleadora da história das copas, 
entre homens e mulheres, com 17 gols; Formiga consolidou-se como 
a jogadora com maior número de partidas disputadas em um mun-
dial (entre as modalidades masculina e feminina), totalizando sete 
mundiais; além disso, é a jogadora mais velha a disputar a competi-
ção, com 41 anos e 98 dias.

Vale lembrar que a FIFA dobrou a premiação a ser distribuída às sele-
ções participantes da edição, embora ainda seja um valor bem abaixo do 
masculino. Cabe esse destaque, pois a evolução e valorização do futebol 
também perpassam pelo quesito financeiro no esporte onde, historica-
mente, as mulheres foram/são preteridas pelas marcas e holofotes.
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Toda a argumentação mencionada acima demonstra que o ve-
lho clichê de que “o futebol feminino não rende dinheiro, não gera 
audiência e não tem qualidade” não se sustenta. Apesar disso, a mo-
dalidade no Brasil é caracterizada por desafios e preconceitos, fato 
comprovado pelas denúncias e protestos das próprias jogadoras antes, 
durante e após o mundial da França.

Tendo em vista essas questões, o presente artigo pretende viabili-
zar um diálogo no qual sobressai uma análise qualitativa sobre a his-
tória do futebol feminino no Brasil, examinando o tratamento por 
parte dos órgãos oficiais nacionais para com a seleção brasileira, con-
siderando os protestos das atletas que buscam melhores condições no 
esporte, sobretudo na discussão relacionada à igualdade de gênero. 
As reflexões sobre o mundial de 2019 dão maior visibilidade à luta 
pela equidade no esporte, assim, através das manifestações e dos pro-
testos das atletas de várias nacionalidades. Nota-se, portanto, que o 
descaso e machismo enfrentado pela modalidade não são problemas 
exclusivos da realidade brasileira.

O FUTEBOL FEMININO NO BRASIL: BREVE HISTÓRIA

No início do século XX, a participação feminina nos esportes se 
reduzia, em geral, ao papel de espectadora, símbolo de beleza e de 
charme nas arquibancadas que funcionava como atrativo masculino. 
O esporte em geral só era incentivado para fins estéticos e cuidado 
com a aparência, desde que observadas as práticas esportivas aceitá-
veis a mulheres.

A prática esportiva feminina se misturava entre ares impulsiona-
dores da modernização da mulher e, ao mesmo tempo, medo à de-
sonra e vulgarização. Desse modo, além de demonstrar uma visão 
conservadora sobre as mulheres na prática esportiva, a preocupação 
era sexista, pois se firmava na ideia de separação biológica entre os 
dois sexos, naturalizada pela ordem patriarcal de gênero, onde as 
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mulheres “são socializadas para desenvolver comportamentos dóceis, 
cordatos, apaziguadores. Os homens, ao contrário, são estimulados 
a desenvolver condutas agressivas, perigosas, que revelem força e co-
ragem” (SAFFIOTI, 2004, p. 35). Nessa linha interpretativa, o futebol 
seria visto como incompatível à feminilidade, e incentivado entre os 
homens, associado à virilidade e a competitividade.

Em 1921 ocorreria a considerada primeira partida de futebol femini-
no do Brasil, em São Paulo, entre os times das senhoritas Catarinenses 
e Tremembeenses65. Entre as primeiras partidas de futebol feminino 
nos anos 20, prevaleciam as performances em espetáculos circenses66. 
Desse modo, será apenas entre os anos 30 e 40 que o esporte come-
ça a se popularizar no universo feminino, como nos subúrbios do Rio 
de Janeiro, onde “surgiram clubes que viajaram o país e causaram des-
conforto em autoridades e pessoas comuns, insatisfeitos em saber que 
mulheres praticavam um esporte considerado inadequado aos padrões 
idealizados de feminilidade.” (COSTA, 2017, p. 495).

Contrário ao desenvolvimento de partidas de futebol feminino, o 
Governo Federal, por meio do Decreto-lei nº 3.199, de 14 de abril de 
1941, proíbe a prática do futebol e outros esportes. No artigo 54 jus-
tifica-se a proibição de alguns esportes às mulheres, onde defende-se 
que tal prática era “incompatível com as condições de sua natureza67”. 
A proibição, por lei, seria derrubada em 1979.

É importante dizer que, na prática, muitos times jogavam na clandes-
tinidade, como o Araguari F. C., surgido em 1958 na cidade mineira de 
mesmo nome, para auxiliar financeiramente o Grupo Escolar Visconde 

65. HISTÓRIA do futebol feminino. BBM – Bola Brasil Mulher. Disponível em: < http://
www.bolabrasilmulher.com.br/page4.html >. Acesso em 29 jun. 2020.
66. KESTELMAN, Amanda; BARLEM, Cíntia. A história do futebol feminino no Brasil. Glo-
bo Esporte. Disponível em: < https://interativos.globoesporte.globo.com/futebol/selecao-
-brasileira/especial/historia-do-futebol-feminino >. Acesso em 29 jun. 2020.
67. BRASIL. Decreto-Lei n° 3.199, de 14 de Abril de 1941. Estabelece as bases de organização 
dos desportos em todo o país. Rio de Janeiro, abr. 1941. Disponível em: < http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del3199.htm >. Acesso em 30 jun. 2020.
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de Ouro Preto. Ao ganhar fama, o time viajou por várias regiões do país, 
realizando partidas e fazendo preliminares de jogos masculinos. Em 
1959, chegaram a receber convite para jogar no México, no entanto, isso 
não chegou a se concretizar. Naquele mesmo ano, a proibição pela lei de 
1941 seria reiterada e o time deixaria de existir68.

Mais adiante, na década de 60, até mesmo um pedido dos times 
ingleses Corinthians Ladies e Morinad Ladies “para jogarem no Rio 
de Janeiro um amistoso foi negado pelo Conselho Nacional de Des-
portos (CND) porque “não é espetáculo esportivo e foge às normas 
esportivas adotadas no Brasil” (Jornal do Brasil, 19/05/1960)” (COS-
TA, 2017, p. 498). Entre o fim dos anos 70 e início dos 80, contudo, a 
prática do futebol feminino volta a crescer. Apesar do Decreto-Lei n. 
1.941 ter sido revogado em 1979, o Conselho Nacional de Desportos 
(CND) e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não oficializa-
riam a prática do futebol por mulheres até 1983, quando foi finalmen-
te regulamentada.

Costa (2017, p. 499-501) argumenta que a decisão de regulamen-
tar o esporte veio em resultado a um movimento globalizante do fu-
tebol feminino na década de 70, provavelmente impulsionado pelo 
contexto político da época. Em 1970, acontece na Itália o primeiro 
campeonato de futebol feminino, com participação de várias seleções 
nacionais e apoio da Federação Internacional do Futebol Europeu Fe-
minino (FIEFF). No ano seguinte, o México sedia o mesmo torneio. 
Em 1970, nasce na Inglaterra a Women’s FA Cup, denominada na 
época Mitre Challenge Trophy.

Nos anos 80 crescia a popularidade do futebol feminino no Brasil, 
em especial o futebol de areia, de onde nasceria a base para a pri-
meira seleção feminina. Muitas marcas e empresas, como a American 

68. PAPEL, Lucas. Pioneiras do esporte proibido: Histórias do início do futebol feminino no 
Brasil. Globo Esporte. Disponível em: < http://globoesporte.globo.com/mg/triangulo-mi-
neiro/olimpiadas/noticia/2016/08/pioneiras-do-esporte- proibido-historias-do- inicio-do -fu-
tebol-feminino-no-brasil.html >. Acesso em 30 jun. 2020.
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Denin, formaram seus times, e desta equipe muitas integrantes entra-
riam para o Esporte Clube Radar, time formado em 1981 por Eurico 
Lyra, empresário, “advogado e ex-administrador da região de Copa-
cabana/Leme” (ALMEIDA, 2013, p. 70). Sempre buscando patrocínio 
e contatos, ele organizava competições e conseguiu fazer do Radar 
um time vencedor, que ganhou todas as seis edições da Taça Brasil, 
primeiro campeonato nacional da categoria, e outros seis campeona-
tos cariocas. Tendo sido jogador e fã incontestável do esporte, Eurico 
chegou a assumir, na década de 60, a Federação Carioca de Futebol 
de Areia.

Em 1982, o time passou para o futebol de campo. Almeida (2013, 
p. 75-76) aponta que, embora dados oficiais de 1984 mostrem que as 
jogadoras recebiam entre 45 mil e 60 mil cruzeiros por mês, muitas 
delas afirmam que, enquanto estiveram no clube, nunca receberam 
salário. Eurico formava uma rede paternalista com as jogadoras, dan-
do ajudas de custo às que moravam em outras cidades, contribuindo 
com questões legais, no auxilio aos familiares e cônjuges das atletas a 
conseguirem empregos, empréstimos de dinheiro, entre outros “au-
xílios”. Era um sistema de favores em que o empresário se colocava 
como lutador pela causa do futebol feminino no país, o que, como a 
autora postula, pode ter reforçado a obrigatoriedade de alguma re-
tribuição das jogadoras, sendo leal ao clube e “dando o melhor de si” 
nos jogos. “A lealdade também consistia em aceitar – e por que não 
se sentir agradecida já que estaria devendo a alguém tão dedicado – 
estar na equipe sem receber ou recebendo um baixo salário” (ALMEI-
DA, 2013, p. 76).

Os problemas para as jogadoras do esporte, no Brasil, não en-
volviam apenas a pouca ou nenhuma remuneração, mas também o 
preconceito e a constante busca por enquadrá-las em papeis e per-
formances de gênero. Brinati (2020, p. 52) demonstra alguns exem-
plos desse discurso na imprensa esportiva nas décadas de 80 e 90. No 
Jornal dos Sports, de 17 de julho de 1985, o autor destaca a manchete 



315

tendenciosa de uma das matérias: “Metade das jogadoras são homos-
sexuais”, editada e colocada fora de contexto, pois remetia a fala de 
uma atleta que tentava explicar que a homossexualidade está presente 
em toda a sociedade e não apenas no futebol feminino.

Provavelmente para tentar driblar a imagem masculinizada que se 
tinha do futebol e para aumentar o interesse de homens pela prática, 
a imprensa da época busca feminizar a aparência e os corpos das jo-
gadoras. Há o predomínio de “uma narrativa que ressalta a beleza, 
a graciosidade e a sensualidade como seus maiores atributos, refor-
çando, portanto, uma representação hegemônica de feminilidade” 
(GOELLNER, 2005, p. 148). Um exemplo disso pode ser elencado nas 
regras estabelecidas em 2001 pela Federação Paulista de Futebol, para 
uma atleta poder participar de campeonatos: “cabelos compridos, 
corpo mais delicado e com curvas, uniformes mais curtos e justos” 
(PISANI, 2014, p. 2).

Em 1988, a primeira Seleção Brasileira foi montada, com a maioria 
das jogadoras vindas do Radar, para um torneio experimental na Chi-
na, onde elas ficaram em terceiro lugar. Este evento era um teste para 
organização do primeiro mundial, três anos depois, no mesmo país. 
A seleção ficaria em nono lugar tanto em 1991 quanto em 1995. Em 
1996 participaria das Olimpíadas, primeira edição na história da com-
petição com futebol feminino, chegando às semifinais, resultado desa-
creditado até pela própria CBF, que antes do desfecho da competição 
já havia comprado passagens de volta para o fim da fase de grupos69.

Nas Olimpíadas de Sidney (2000) o resultado se repetiu, um quarto 
lugar para a seleção canarinho. Vale lembrar que a seleção feminina 
conquistou duas medalhas de prata em Olimpíadas (2004 e 2008) e as 

69. SEBBA, Jardel. Copa do Mundo de Futebol Feminino: a trajetória de pobreza, precon-
ceito e descrença antes de Formiga e Marta. Terra. Disponível em: < https://www.terra.
com.br/esportes/futebol/mundial-feminino-de-futebol/copa-do-mundo- de-futebol-femini-
no- a-trajetoria -de-pobreza-preconceito- e-descrenca-antes- de-formiga -e-marta,8516f30d86e-
69cfde6cce3b2f06672495erwi3su.html >. Acesso em 01 jul. 2020.
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suas melhores colocações na Copa foram um segundo lugar em 2007 
e um terceiro lugar, em 1999. Em pan-americanos, foram três ouros, 
2003, 2007 e 2015.

A falta de apoio e patrocínio passaria a ser mais discutido a partir 
dos anos 2000, como na preparação para o Mundial de 2003, onde a 
Folha denuncia a falta de investimento na modalidade. Muitas atletas 
pensavam em abandonar o futebol, pois estavam quase todas desem-
pregadas. Naquele mesmo ano, nenhum campeonato nacional ou re-
gional feminino de expressão havia sido realizado. A goleira Andreia 
relata que só consegue ganhar dinheiro com o futebol feminino na 
seleção (30 reais por dia), ou vestindo a camisa do Saad, clube paulista 
tradicional na modalidade, ao lado do Radar o primeiro clube femi-
nino a se profissionalizar no país (recebendo 300 reais por jogo), por 
qual havia disputado apenas quatro partidas naquele ano. Ao fechar a 
matéria, a Folha relata ainda que as jogadoras, apesar da conquista do 
Pan-Americano no mês anterior, não haviam recebido a premiação70.

Brinati (2020, p. 55) assevera que a seleção feminina enfrentaria ainda o 
estigma das derrotadas, reforçado pelas medalhas de prata nas Olimpíadas 
em 2004 e 2008 e no Mundial de 2007. Conforme a autora, “na Alemanha, 
em 2011, a capa do caderno Esporte da Folha de S. Paulo trazia: “Acostuma-
do a perder” [...] reforçando com “A seleção brasileira feminina perdeu como 
sempre, mas jogou feio como nunca”.” (BRINATI, 2020, p. 55).

2010-2020: A DÉCADA DA LUTA PELA IGUALDADE DE GÊNERO 
NO FUTEBOL

A partir da Copa do Mundo de 2011, na Alemanha, a FIFA passou 
a publicar análises sobre o rendimento e desempenho físico das jo-
gadoras que disputaram a competição, sendo essa ação importante 

70. RANGEL, Sérgio. Brasil disputa Copa dos EUA com atletas desempregadas e desenga-
nadas. Folha de São Paulo. Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/
f k2109200307.htm >. Acesso em 03 jul. 2020.
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para o futebol feminino, uma vez que ter acesso a esses dados torna 
possível o aperfeiçoamento dos treinos e análises sobre o rendimento 
físico das atletas71. No mesmo ano, o Ministério do Esporte anunciou 
a ex-jogadora da seleção, Michael Jackson, como Coordenadora Ge-
ral do futebol feminino.

A FIFA passou também a estimular políticas de incentivo à igual-
dade de gênero no esporte e ao crescimento da modalidade. A luta 
pela equidade no esporte entra para o Estatuto, em 2016, como parte 
dos princípios exigidos de cada federação membro: “constitución de 
los órganos legislativos de acuerdo con los principios de representati-
vidad democrática, teniendo presente la importancia de la igualdad 
de género en el fútbol” (FIFA, 2018, p. 13). No mesmo ano, a institui-
ção máxima do futebol nomeia a primeira mulher secretária-geral do 
órgão, Fatma Samoura, sendo este cargo interno ao futebol muito 
representativo (o segundo mais importante). Além de ser a primeira 
mulher, Fatma também foi a primeira pessoa nascida fora da Europa 
em ocupar tal cargo72.

No mesmo ano, a Confederação Sul-Americana de Futebol (CON-
MEBOL) adequou seu estatuto, incluindo a igualdade de gênero. A 
partir de então, os clubes de futebol masculino que “quiserem obter 
a licença da confederação para disputar a Copa Sul-Americana ou a 
Libertadores da América deveriam criar equipe de mulheres até 2019 
– ou se associar a outro clube que possuísse essa categoria atuante em 
campeonatos oficiais” (ALMEIDA, 2019, p. 74). Essa decisão forçou 
as agremiações futebolistas de elite do Brasil, que ainda não tinham 
equipe feminina adulta e de base, a criarem as categorias. Nesse sen-
tido, o Campeonato Brasileiro Feminino, criado em 2013, cresce em 

71. LA IMPORTANCIA de la forma física. FIFA 1904, agosto de 2016, p. 60. Disponível em: < 
https://issuu.com/fifa/docs/fifa1904_edicio__n_08 >. Acesso em 06 jul. 2020.
72. SENEGALESA é escolhida e será a primeira secretária-geral da FIFA. Metrópoles. Dispo-
nível em: < https://www.metropoles.com/esportes/futebol/senegalesa-e-escolhida- e-sera-
-primeira- secretaria-geral -da-fifa?amp >. Acesso em 06 jul. 2020.
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importância: no ano seguinte (2017), a CBF anuncia a criação da série 
A2, estabelecendo 16 times para cada série.

Para a Seleção Brasileira, no ano de 2016, a CBF anuncia a primei-
ra treinadora no comando da equipe feminina, Emily Lima. Cria-se, 
também, o chamado Grupo de trabalho de Futebol Feminino, com o 
objetivo de alavancar a modalidade e reestruturá-la. Este grupo reu-
niu “dirigentes, jogadoras, ex-jogadoras, jornalistas, acadêmicas/os, 
membros do Ministério do Esporte, entre outras/os” (ALMEIDA, 
2019, p. 77). Contudo, o que parecia indicar uma mudança de postu-
ra nacional com relação ao futebol feminino acabou estancado, pois, 
após 10 meses de trabalho (setembro de 2017) Emily é demitida, o 
Grupo de Trabalho é dissolvido, com apenas três reuniões (2018), o 
técnico à frente da seleção sub-20 é demitido e as categorias de base 
femininas ficam sem comando e atividades.

Emily havia somado sete vitórias, um empate e cinco derrotas 
com a seleção feminina. Na época de sua demissão, muitos canais de 
imprensa apontaram como motivo da sua exclusão do cargo o des-
conforto que ela causava na cúpula do futebol feminino da CBF. A 
treinadora lutava pela categoria, fazia exigências quanto a existência 
de um calendário fixo de jogos e abertura de espaço para jovens re-
velações conviverem com as atletas mais experientes73. Após a saída 
da técnica, o ex-técnico Vadão e sua equipe, que estavam à frente da 
seleção antes de Emily, voltam ao posto.

A CBF não imaginava, no entanto, que esta atitude desencadea-
ria uma reação por parte das atletas: “uma carta contendo a assina-
tura de 24 jogadoras foi entregue ao então presidente da CBF, Marco 
Polo Del Nero, pedindo que a demissão fosse revista.” (ALMEIDA, 
2019, p. 79). Cristiane, Maurine, Rosana, Fran e Andreia, atletas mais 

73. PIRES, Breilles. A repentina demissão de Emily Lima, primeira mulher a comandar 
a seleção feminina de futebol. El País. Disponível em: < https://brasil.elpais.com/bra-
sil/2017/09/22/deportes/1506100948_899758.html >. Acesso em 06 jul. 2020.
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experientes do grupo e com maior articulação política, decidem dei-
xar a seleção como forma de protesto pela demissão de Emily Lima.

Maurine expõe à imprensa que, muitas, vezes, as atletas não tive-
ram força ou coragem de buscar respeito, igualdade de direitos e uma 
estrutura melhor para o futebol feminino, com medo de não serem 
mais convocadas, e defende que pessoas que acreditam no futebol fe-
minino esteja a frente dele74. Cristiane, atacante com maior número 
de gols em Olimpíadas (14), também fez dura crítica aos dirigentes do 
futebol nacional:

Por que não colocam nossas camisas à venda? E cansei de ter que ficar 

escutando de diretor que nós só sobrevivemos por conta do dinheiro do 

masculino. Já que isso acontece, por que não criam um plano para que 

possamos sobreviver por nós mesmas? Se tem pessoas que não têm von-

tade de trabalhar para que isso aconteça, tem várias outras que tem, in-

clusive ex-atletas que não têm oportunidade75.

Conforme a argumentação de Cristiane, existe uma falta de plane-
jamento para com as atletas do futebol feminino. Além disso, nota-se 
casos evidentes de machismo dentro da instituição maior de futebol 
no Brasil, ao menosprezar a potencialidade das mulheres e exaltar, de 
forma arrogante e infundada, que a verba advinda das competições 
do futebol masculino “sustentam” as jogadoras.

Nesse mesmo contexto, veteranas do futebol nacional fazem 
uma carta aberta – a qual repercute inclusive na imprensa interna-
cional – endereçada à FIFA, denunciando a falta de apoio à categoria 

74. MELERO, Maria Beatriz; TINTI, Roberta. Demissão de técnica faz jogadoras deixarem 
seleção brasileira. Cláudia. Disponível em: < https://claudia.abril.com.br/sua-vida/demis-
sao-emily-lima-jogadoras-deixarem-selecao/ >. Acesso em 06 jul. 2020.
75. CRISTIANE abandona seleção feminina e expõe mágoa com a CBF. GAÚCHAZH. Dis-
ponível em: < https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/noticia/2017/09/cristiane-aban-
dona-selecao- feminina-e-expoe- magoa-com -a-cbf-9916409.html >. Acesso em 06 jul. 2020.
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no país, a inexistência de mulheres em cargos, além do descaso da 
CBF e sua cúpula com a modalidade76. Em 2018, a jogadora Marta, 
seis vezes eleita pela FIFA como a melhor do mundo, é nomeada pela 
ONU como “Embaixadora da Boa Vontade para Mulheres e Meninas 
no Esporte”. A partir de então, a atleta passa a se posicionar aberta-
mente, de forma mais crítica pela igualdade de gênero no esporte. O 
exemplo-mor da sua influência ocorreu durante a Copa do Mundo da 
França, em 2019.

COPA DO MUNDO DA FRANÇA (2019): SUPERANDO PARADIGMAS

Política, mídia, recordes, gols, feminismo, entre outros aspectos, 
podem ser considerados como os principais temas discutidos dentro 
de uma análise interpretativa sobre a Copa do Mundo de Futebol Fe-
minino, da França, em 2019. Essa competição superou paradigmas, 
colocou no calendário esportivo, midiático e empresarial, das grandes 
marcas patrocinadoras e dos investimentos esportivos, a modalidade 
em questão. Em outros termos, embora não se possa fazer um diag-
nóstico preciso sobre as próximas competições, é quase certo de que 
a “Copa da França” seja um divisor de águas entre o pensamento so-
bre o futebol feminino antecedente e o atual/futuro, em termos de 
potencialidade esportiva, televisiva, lucrativa e de crítica à desigualda-
de de gênero.

A respeito da audiência desta Copa do Mundo, no Brasil, as emis-
soras fizeram um trabalho precedente para divulgar datas, jogos, 
mostrar o cotidiano e a preparação das jogadoras da seleção brasi-
leira, dentre outros, com destaque para a Rede Globo de Televisão, 
em rede aberta e particular. Vale a pena lembrar que a Globo é maior 

76. EM CARTA aberta, veteranas da seleção brasileira feminina pedem igualdade de gêne-
ro na CBF. GAÚCHAZH. Disponível em: < https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/noti-
cia/2017/10/em-carta-aberta- veteranas-da-selecao- brasileira-feminina -pedem-igualdade-de-
-genero-na-cbf-cj8glo7dc00ng01mqi68m0tn4.html >. Acesso em 06 jul. 2020.
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rede televisiva do país, “veicula uma programação nacional para 
99,43% dos municípios do território brasileiro através de um sistema 
com emissoras afiliadas” (MUNHOZ, 2013, p.263). Desta forma, o 
alcance informativo sobre todas as questões relacionadas à Copa do 
Mundo foram intensamente trabalhadas. Nesse sentido, se anterior-
mente a este evento a cobertura sobre a realidade do futebol femini-
no no país era quase inexistente, para Mendonça (2020),

Isso mudou em 2019. Com o anúncio da cobertura completa da Copa 

feminina na Globo pela primeira vez, o assunto povoou os principais 

programas da emissora nos meses que antecederam o torneio e, logo na 

estreia da seleção brasileira – com direito a narração de Galvão Bueno e 

comentários de Ana Thais Matos e Caio Ribeiro -, uma prova de que o 

futebol das mulheres tinha um enorme potencial com a audiência.77

Nessa interface, o futebol feminino ganha visibilidade, como as-
severa a citação acima, com isso, nada mais oportuno, sob o prisma 
destes holofotes, expor as desigualdades persistentes dentro do mun-
do do futebol feminino: essa também foi a Copa da luta contra o 
sexismo, o machismo e o menosprezo ao profissionalismo feminino 
no esporte. Um momento expressivo foi quando a jogadora brasi-
leira, Marta, marca o seu 17º gol em Copas do Mundo e torna-se, 
isoladamente a atleta que mais marcou na competição. Conforme 
Mendonça (2020),

Na saída do campo, a camisa 10 fez questão de dividir essa conquista 

com todas as mulheres. “Esse recorde é nosso, é de todas as mulheres 

que estão lutando por melhorias em todos os setores. Divido com todas 

77. MENDONÇA, Renata. Há um ano, Copa do Mundo na França quebrava ‘mitos’ do 
futebol feminino. DIBRADORAS Disponível em: < https://dibradoras.blogosfera.uol.com.
br/2020/06/09/ha-um-ano- copa-do-mundo- na-franca -quebrava-mitos-do-futebol-femini-
no/> Acesso em: 06 jul. 2020.
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vocês que lutam, batalham e ainda têm que provar que são capazes de 

desempenhar qualquer tipo de atividade. É nosso esse recorde”.78

As palavras de Marta, o seu posicionamento e a sua lembrança às 
mulheres que lutam e sonham com um mundo igual, tiveram um im-
pacto significativo. Sua representatividade extrapola o mundo espor-
tivo, migrando para o político-social, quando a camisa 10 da seleção, 
em breve discurso, atribuiu uma conquista pessoal ao bem-comum, 
dividiu os méritos com as suas companheiras e foi incisiva em de-
monstrar uma realidade de descaso, desrespeito e desigualdade com 
as mulheres. Inclusive, a Rainha do Futebol recusou um patrocínio 
em sua chuteira, pelo fato do preço oferecido ser significantemente 
menor com relação a ofertas feitas para jogadores masculinos. Em 
lugar de qualquer marca, a atleta utilizou um sinal de igual (=), pro-
testando pela igualdade de gênero.

Foto 1: Jogadora Marta protesta por igualdade de gênero�

Fonte: Site Época Negócios (Divulgação/ Go Equal), 2019.

78. Idem.
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Televisionado em vários países (mais de 130), Marta deu um re-
cado claro: a luta contra a desigualdade de gênero também acontece 
dentro das “quatro linhas”. Em entrevista para Kestelman e Barcel-
los (2019), a jogadora explicou o ocorrido, expondo uma realidade 
recorrente para as mulheres, que tentam a vida jogando futebol pro-
fissional.

O que foi proposto [contrato de exposição da marca] foi bem abaixo do 

que eu recebia, bem menos, menos da metade. A gente achou por bem 

não renovar. Muito abaixo do que a gente vê no futebol masculino. Re-

solvemos fazer isso então. Mais uma oportunidade de lutar pelos nossos 

direitos. Há uma diferença muito grande em relação a salários, e a gente 

tem que estar sempre lutando para provar que é capaz - disse a única 

atleta eleita seis vezes a melhor do mundo.79

Nota-se que, mesmo sendo a única jogadora eleita seis vezes a me-
lhor do mundo, Marta sofre com o descaso das marcas patrocinado-
ras. Com toda a sua condição exemplar como atleta, sua trajetória 
vitoriosa, a camisa 10 da seleção do Brasil não garante contratos satis-
fatórios. Existe, claramente, o machismo como entrave ao respeito e 
valorização das atletas no mundo do esporte.

Faz jus ao destaque, sobre a análise dos discursos protestantes, 
considerar o posicionamento de outra atleta durante a Copa do Mun-
do: Megan Rapinoe (35), jogadora da seleção norte-americana, elei-
ta melhor do mundo em 2019 pela FIFA e ganhadora da bola e da 
chuteira de ouro na Copa do Mundo da França. Em oportunidade, 
Rapinoe – que é ativista política contra o racismo, homofobia e a fa-
vor igualdade de gênero – fez duras críticas ao machismo instalado 

79. KETELMAN; BARCELLOS. Em copa marcada pela luta contra a discriminação, Marta 
sobe o tom ao pedir igualdade. Disponível em: <https://globoesporte.globo.com/futebol/
copa-do-mundo-feminina/noticia/em-copa-marcada- pela-luta-contra- a-discriminacao -mar-
ta-sobe-tom-ao-pedir-por-igualdade.ghtml>. Acesso em: 08 jul. 2020.
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dentro das instituições de futebol, bem como, a pouca representativi-
dade feminina na FIFA. Além disso, expressou a atleta,

Tem sido um ano incrível para o futebol feminino. Para aqueles que só 

estão notando agora esse potencial, tudo bem. Vocês estão um pouco 

atrasados, mas nós perdoamos. Só está começando”. Rapinoe começou 

assim o seu discurso, já alfinetando a Fifa e tantas federações por terem 

demorado tanto para perceber o potencial do futebol feminino. Depois, 

pediu a todos da sala para endossarem as lutas contra racismo, homofo-

bia e pela igualdade de gênero no esporte.

“Se realmente queremos mudanças significativas, precisamos de todo 

mundo se posicionando contra o racismo, contra a homofobia, pela 

igualdade de pagamentos. Peço a todos para emprestarem a plataforma 

de vocês para levantar outras”.80

Neste evento realizado pela FIFA, para premiar os melhores joga-
dores, jogadoras, técnicas e técnicos do ano de 2019 (além de outros 
atrativos), algumas particularidades foram apresentadas, como, por 
exemplo, a “seleção do ano” do futebol feminino (foto 2). Vale des-
tacar que o último prêmio da cerimônia, normalmente, era entregue 
ao melhor jogador do ano, cabendo a esta personalidade ser a última 
“voz” do evento, o momento mais aguardado. Isso mudou pois, desta 
dez, quem “encerrou” a noite foi Megan Rapinoe, a melhor do ano 
de 2019 entre as mulheres.

80. MENDONÇA, Renata. Rapinoe é a melhor do mundo e fez discurso que a Fifa pre-
cisa ouvir. DIBRADORAS. Disponível em: < https://dibradoras.blogosfera.uol.com.
br/2019/09/23/rapinoe-e-a- melhor-do-mundo- e-fez -o-discurso-que-a-fifa-precisava-ou-
vir/> Acesso em: 08 jul. 2020.
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Foto 2: Seleção do ano de 2019 (FIFA)de futebol feminino.

Fonte: Site Globo Esporte (Divulgação FIFA), 2019.

Ter os nomes e os rostos dessas atletas como destaque na maior 
cerimônia do futebol representa muito na luta por mais espaço 
neste mundo esportivo. Sair do anonimato, com a voz política das 
jogadoras, pode te sido o início de mudanças impactantes no mun-
do dos esportes. Muitas meninas podem ter visto, pela primeira 
vez, mulheres jogando futebol na “Copa da França”, sendo exal-
tadas e premiadas, na cerimonia da FIFA, questão essa que contri-
bui para a representatividade feminina, em um cenário dominado 
pelo masculino, machismo, opressão e desvalorização das mulhe-
res nos esportes.

Tendo em vista essas considerações, acredita-se que o ano de 2019, 
com destaque para a Copa do Mundo da França, contribuiu para al-
guns avanços no futebol feminino de modo geral. Torna-se necessário 
difundir o debate crítico sobre a temática em questão, considerar a 
necessidade de maiores investimentos para esta categoria, juntamen-
te com o respeito e representatividade dessas profissionais, que preci-
sam ser valorizadas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Da prática esportiva alvo de reprovações sexistas à proibição por 
lei (1941-1979), o futebol feminino no país só pôde sobreviver pela 
ilegalidade, sob as constantes ameaças e considerado atentatório a na-
tureza feminina. Na década de 80, finalmente o esporte é legalizado 
para elas, sendo parte de um movimento crescente em todo o mun-
do, acompanhado desde a década de 70.

Das areias das praias cariocas aos campos de futebol, surgiu à pri-
meira seleção feminina nacional, com muitas jogadoras vindas do 
antigo Radar, clube formado pelo empresário Eurico Lyra. Às dificul-
dades financeiras, falta de incentivo à modalidade e o descaso dos ór-
gãos reguladores do futebol se somaria a falta de oportunidades para 
aumentar a presença feminina em cargos de liderança no esporte, 
obstáculos que, ao lado do sexismo, marcariam toda a história, não só 
da seleção, mas de todo o futebol feminino nacional.

Na década 2010-2020, podemos acompanhar maior incentivo ao fu-
tebol feminino por parte da FIFA, que reconhece a necessidade de de-
fender a igualdade de gênero para que a modalidade melhore, atitude 
corroborada pela tentativa da entidade em aperfeiçoar sua imagem após 
constantes escândalos, pressões por parte das atletas e reconhecimento 
da entidade de um mercado em potencial a ser explorado.

Na Confederação Brasileira de Futebol, as políticas por igualda-
de de gênero demonstraram um movimento não-espontâneo, vindo, 
parcialmente e precariamente, por obrigatoriedade de órgãos supe-
riores, manifestações das atletas e de parte da sociedade. Desse modo, 
frente à persistência do machismo na cúpula dirigente do futebol na-
cional e do seu descaso com a modalidade feminina, os reclamos das 
jogadoras se encontram com as discussões de igualdade de gênero, 
que reconhecem no esporte a reprodução das estruturas de uma or-
dem de gênero patriarcal, presente na sociedade como um todo.

A Copa do Mundo de Futebol Feminino realizada na França no 
ano de 2019 pode ser considerada um marco para uma significativa 
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evolução para a categoria. Basta recordar dos números de audiência, 
do posicionamento político de algumas atletas e de pessoas ligadas 
aos graus mais altos da FIFA, cobrando por mais igualdade de gênero 
no esporte.

Fica evidente que algumas coisas evoluíram, mas necessita-se de 
muito mais para que as mulheres tenham condições dignas de traba-
lho. É preciso mais estrutura nas categorias de base, salários em dia, 
contratos sólidos, calendário de competições, com patrocinadores sé-
rios e pessoas que acreditam no potencial dessas mulheres como joga-
doras de futebol, mas que também as reconheçam como influencia-
doras e inspiradoras, principalmente para outras mulheres, no amor 
pelo esporte e na luta por um mundo mais justo.
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Resumo

Esse artigo visa apresentar um relato de experiência ocorrido no 
Centro de Educação Jovens e Adultos- Filostro Machado Carneiro, na 
cidade de Caldas Novas- GO, no início do ano de 2019. Foi desenvolvi-
do para a área do conhecimento de Ciências Humanas, e, em especial 
para a disciplina de História. O trabalho se deu em diversos formatos: 
como seminários, apresentação cultural e montagem de painéis, sen-
do que o foco foram os alunos do Ensino Médio e 9º anos do Ensino 
Fundamental. A proposta surgiu a partir de um encontro pedagógico 
onde algumas professoras, preocupadas em organizar um projeto que 
focasse questões atuais, optaram por priorizar o Dia Internacional da 
Luta pelos Direitos Femininos (08 de março) e com isso organizá-lo 
a partir de uma data que é lembrada em vários países do mundo. A 
ideia central foi o de educar para a cidadania, para as diferenças, para 
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a aceitação e o respeito ao próximo, contra o machismo, a misoginia 
e o sexismo tão presentes em nossa sociedade, e, com isso formar no-
vas posturas e atitudes perante os problemas enfrentados em seu coti-
diano fazendo com que o processo ensino-aprendizagem e a discipli-
na de História tenha uma função prática para a vida. (RÜSEN, 2007; 
2010; 2011). Além disso, esse trabalho utilizou-se de diversas práticas 
educativas, pois, além da pesquisa que foi intensamente utilizada por 
parte das/os alunas/os como forma de aprendizado, ocorreu à apli-
cação dessas práticas com o objetivo de contribuir com a formação de 
novos saberes críticos.

Palavras-Chave: Práticas educativas. Consciência histórica. Visibi-
lização feminina.

1. Concepções teóricas metodológicas

Há muito o grande mestre Paulo Freire, já nos afirmava que a edu-
cação deve estar relacionada com um processo de mudança social, 
uma educação como prática libertadora, sem isso, manter-se-á a mes-
ma exclusão social que há muito presenciamos. Para ele: “A educação 
é uma resposta da finitude da infinitude. A educação é possível para 
o homem, porque este é inacabado e sabe-se inacabado. Isto leva-o 
à sua perfeição.” (FREIRE, 1979, p. 27-28). Então, buscar novas prá-
ticas educadoras para a construção de novos saberes é também fun-
ção da escola e das/os professoras/es, principalmente, nesses últimos 
tempos onde estamos sendo tão atacados pelas redes sociais, mídias 
e governo que nos culpam por ideologizar as nossas crianças e jovens, 
principalmente na atualidade onde:

No contexto do neoliberalismo e do recrudescimento do pensamento 

conservador, os quais combinam habilmente a força de persuasão, é ne-

cessário construir análises e práticas que enfrentem o autoritarismo, a 

barbárie, a violência contra a mulher, o preconceito contra a liberdade 
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de orientação sexual e a criminalização do pensamento crítico. (SILVA et 

all., 2016, p. 15)

A educação como prática libertadora e conscientizadora está sen-
do confundida como mera ideologização, bandeira essa muito defen-
dida pelos adeptos do movimento da “Escola sem Partido”, que pode 
ser entendida como “uma afronta à democracia, à liberdade de ex-
pressão e manifestação e como um instrumento de criminalização do 
trabalho docente.” (SILVA et all., 2016, p. 15)

Diante disso, buscamos realizar um projeto onde conseguiríamos 
elencar diversas questões, e essas, sendo temas atuais, pois, como 
professoras da educação básica presenciamos o desejo das/os edu-
candas/os em discutir assuntos que para elas/es são tão importantes. 
Buscar essa particularização sempre foi um dos objetivos da equipe 
docente do CEJA- Filostro Machado Carneiro. Para isso, nos embasa-
mos nas pesquisas realizadas por Jörn Rüsen (2007; 2010; 2011) sobre 
a formação da consciência histórica, e, concordamos com o mesmo 
quando afirma que: “A consciência histórica é a constituição de senti-
do sobre a experiência no tempo, no modo de uma memória que vai 
além dos limites de sua própria vida prática.” (RÜSEN, 2007, p. 104). 
Além do debate sobre a importância da visibilização feminina na His-
tória, para que as mesmas sejam vistas de forma ativa na sociedade, 
e com isso buscar um processo de desconstrução de estereótipos, e, 
após buscar a construção novos conceitos.

Como mencionado, apesar desse ser um trabalho desenvolvido 
dentro da área das Ciências Humanas, o foco central foi à disciplina 
de História, e a sua relação com a formação da consciência histórica 
a partir da visibilização feminina na sociedade. De acordo com diver-
sas/os autoras/es, a História presente nos livros didáticos e, até a es-
cola e as/os professoras/es com suas práticas educativas, silencia a 
participação e a presença feminina na história, ao trazer para as salas 
de aula somente uma história masculinizada, como afirma Michele 
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Perrot: “Da História, muitas vezes a mulher é excluída. (PERROT, 
2001, p. 185)”. E, acreditamos ainda que isso contribui para a ma-
nutenção de estereótipos sobre elas, como já foi pesquisado por di-
versas/os autoras/es (FERREIRA, 2005; MORAU, 2013; MORENO, 
1999; 2009). Sendo assim, entendemos que essa ideia contribui para a 
formação de uma consciência histórica machista, sexista e misógina. 
Como afirma Rüsen:

Consciência histórica é uma categoria geral que não apenas tem relação 

com o aprendizado e o ensino de história, mas cobre todas as formas de 

pensamento histórico através dela se experiencia o passado e se o inter-

preta como história. (RÜSEN, 2011, p.36)

Com isso, a escola juntamente com as/os professoras/es contri-
bui para a manutenção de conceitos e estereótipos existentes na so-
ciedade. Ao silenciar a presença feminina na história, estamos não só 
negando a elas um importante legado de reconhecimento histórico, 
de sua contribuição, da importância do seu trabalho para a sociedade, 
como estamos contribuindo para essa desigualdade onde as mulheres 
não são vistas como iguais aos homens, e, por isso não são respei-
tadas. E muitos de nós professoras/es não percebemos que estamos 
contribuindo para isso, porque fomos educadas/os dentro de uma 
cultura sexista, machista e androcêntrica. Como afirma Louro: “Atra-
vés de muitas instituições e práticas, essas concepções foram e são 
aprendidas e interiorizadas; tornam-se quase “naturais”. [...] A escola 
é parte importante desse processo.” (LOURO, 2014, p. 64)

Então conhecer a história das mulheres e a sua contribuição para a 
humanidade, pode mudar a maneira como as mesmas são vistas pela 
sociedade, e, principalmente, como as meninas e jovens se veem e se 
percebem na sociedade, como personagens ativas, como responsáveis 
por diversas realizações e feitos históricos. Perrot já nos afirmava que: 
“As mulheres não são passivas nem submissas. A miséria, a opressão, 
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a dominação, por reais que sejam, não bastam para contar a sua his-
tória. (PERROT, 2001, p. 212).” E, acima de tudo, como os meninos e 
os jovens veem as mulheres e sua presença na história e na sociedade, 
pois, não basta “conscientizar” somente as meninas, mas, também os 
meninos, pois o machismo incide de maneira negativa sobre eles da 
mesma forma. Pois como diz Rüsen:

‘Formação’ significa o conjunto das competências de interpretação do 

mundo e de si próprio, que articula o máximo de orientação do agir com 

o máximo de autoconhecimento, possibilitando assim o máximo de au-

to-realização ou de reforço identitário. (RÜSEN, 2007, p. 95)

Nesse contexto, buscar novas práticas educativas onde se valori-
zem o trabalho, as vivências, os feitos das mulheres é de fundamental 
importância, pois os espaços ocupados por mulheres e homens ainda 
são sexualizados. E, a escola como parte integrante de uma sociedade 
separa esses espaços, como nos afirma Louro:

A escola delimita espaços. Servindo-se de símbolos e códigos, ela afirma 

o que cada um pode (ou não pode) fazer, ela separa e institui. Informa o 

“lugar” dos pequenos e dos grandes, dos meninos e das meninas (LOU-

RO, 2014, p. 62).

Ainda, na atualidade, defende-se a ideia de quais espaços podem 
ser ocupados pelos homens e quais espaços podem ser ocupados pe-
las mulheres, como também menciona Perrot:

A ideia de que a política não é assunto das mulheres, que aí elas não estão 

em seu lugar, permanece enraizada, até muito recentemente, nas opiniões 

dos dois sexos. Além disso, as mulheres tendem a depreciar a política, a 

valorizar o social e informal, assim interiorizando as normas tradicionais. 

É, uma vez mais, todo o problema do consentimento que aí se coloca.
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Na história e no presente, a questão do poder está no centro das relações 

entre homens e mulheres. (PERROT, 2001, p. 184)

Por todos esses motivos citados acima, é que acreditamos na im-
portância das/os professoras/es para que esses desenvolvam novas 
práticas educativas nas escolas, onde as/os alunas/os sejam sujeitos 
ativas/os nesse processo. Práticas essas que contribuam para a cons-
trução de uma sociedade sem estereótipos nem sexismos.

2. Relato de experiência

Durante um encontro pedagógico nós, professoras da área do co-
nhecimento das Ciências Humanas -, decidimos pensar em um pro-
jeto que focasse alguns itens de análise para o primeiro semestre e, 
ao destacar o tema: “As mulheres e o dia internacional da luta pelos 
direitos femininos”, como dito anteriormente, pensamos em um 
projeto que priorizasse questões atuais, que levassem as/os alunas/ 
à reflexão. Mesmo porque sabemos que, apesar das conquistas do 
movimento feminista, ainda, nós mulheres não somos vistas como 
iguais aos homens perante a sociedade. Para tanto, entendemos que 
o processo de empoderamento feminino ocorre em diversos espaços, 
principalmente, na atualidade com as redes sociais. Mas, percebemos 
também que esse processo de empoderamento feminino, além de ou-
tras questões não é trabalhado com os meninos, adolescentes e jovens 
para que eles aceitem e respeitem essas conquistas, além do que, eles 
também são afetados diretamente pelo machismo imposto em nossa 
sociedade. A ideia central aqui foi o de educar para a cidadania, para 
as diferenças, para a aceitação e o respeito ao próximo.

Como já mencionado, o acesso às diversas redes sociais, as páginas 
feministas e de lutas pelos direitos femininos auxiliam na formação de 
uma consciência histórica e na visão e atitude de empoderamento femi-
nino. Mas, percebemos que quando se trata dos meninos essa mesma 
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formação não ocorre na mesma proporção. Pois, as masculinidades 
também devem ser pensadas sob o viés machista, e o mal que elas 
causam nos homens. Porque o machismo afeta não só o sexo femini-
no, mas, também ele faz um movimento oposto, afetando diretamen-
te o sexo masculino.

Apesar de o tema ser específico sobre o 08 de Março e o Dia Inter-
nacional da Luta pelos Direitos Femininos, acreditamos ser possível 
sim, através das discussões de gênero, não só trabalhar o empodera-
mento feminino, e a aceitação pela sociedade, mas também os ma-
les causados pelo machismo aos meninos. Pois, os temas dispostos 
abriram um leque de análise, discussão e argumentação os quais as/
os alunas/os puderam debater ao longo de todo o projeto e no final 
dele, como será exposto abaixo.

Para descobrirmos quais as questões que deveríamos focar, bus-
camos fazer um diagnóstico nas turmas que queríamos desenvolver 
o mesmo. No primeiro momento perguntamos alguns assuntos re-
lacionados às mulheres e sobre as conquistas femininas: o que eles 
sabiam; o que são feminismos; qual a importância das leis que pro-
tegem as mulheres, principalmente contra a violência doméstica; se 
elas/es consideravam importante as mulheres (elas) participarem do 
mercado de trabalho e da política; o que acontece com uma mulher 
que passa a “usar” um espaço considerado masculino; quais autoras 
femininas elas/es conheciam, dentre outros.

E identificamos através de diálogo- que foi a técnica utilizada para o 
diagnóstico-, com as perguntas direcionadas as/aos alunas/os, o desco-
nhecimento dos significados dos termos: feminismos, machismo, mi-
soginia, feminicídio, dentre outros. Além disso, analisamos que elas/es 
não compreendem a importância da análise de temas como a participa-
ção feminina no mercado de trabalho e na política; sobre a necessidade 
da Lei Maria da Penha, visto à grande quantidade de casos de violência 
contra as mulheres e o aumento dos casos de feminicídio; além do ex-
pressivo aumento de mulheres que são encarceradas e por que elas se 
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envolvem no mundo do crime, a discussão sobre a legalização do abor-
to, ou não, se as mulheres podem ou não andar sozinhas sem correr o 
risco de serem estupradas, dentre outros.

Após a realização do diagnóstico e da escolha dos temas, passamos 
para a análise das dez competências gerais da Base Nacional Comum 
Curricular- BNCC. E elencamos como essenciais ao nosso trabalho: 
o conhecimento, o pensamento crítico e criativo e a comunicação.

•  O conhecimento, entendemos que para compreender e rela-
cionar as conquistas femininas na atualidade devemos buscar a 
sua compreensão na própria história do movimento. Valendo-
-nos de conhecimentos históricos socialmente construídos, e, 
assim, entender e explicar a realidade, contribuindo para uma 
sociedade justa e igualitária.

•   O pensamento crítico e criativo, para realizar os trabalhos 
as/os alunas/os precisaram pesquisar e utilizar diversas fontes 
e recursos sobre o assunto. Essas, levaram a uma reflexão e a 
análise crítica da realidade. Para os grupos que confeccionaram 
o mural e organizaram a apresentação cultural, tiveram que 
utilizar a imaginação e a criatividade para apresentar a propos-
ta de forma clara, com uma linguagem acessível e recursos vi-
suais para transmitir com objetividade a temática pesquisada.

•  A competência da comunicação foi trabalhada com as apre-
sentações, pois elas/es precisaram desenvolver diversos tipos 
de linguagens tanto verbal, corporal, visual e sonora para ex-
pressar e partilhar as informações por elas/es pesquisadas e, 
então, conseguir levar ao entendimento mútuo e compreensão 
da sociedade em que vivem.

E, a partir daí, da escolha dos temas- através do diagnóstico-, das 
competências gerais da Base Nacional Comum Curricular a serem 
contempladas, decidimos como seriam organizados, desenvolvidos e 
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apresentados os trabalhos. Percebemos que não poderíamos privile-
giar só um tipo de apresentação, já que queríamos desenvolver di-
versas competências. Por serem assuntos amplos, procuramos dividir 
por turmas do 9º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino 
Médio. Isso, não só para facilitar a organização, mas, também para 
que cada turma pudesse aprofundar especificamente no seu tema.

Ao longo de um mês, orientamos as/os alunas/os nas pesquisas, nas 
confecções de murais, apresentações culturais e de seminários, onde 
elas/es expuseram através de uma vasta leitura o assunto destinado ao 
seu grupo. Dessa forma, não privilegiamos apenas um tipo de avaliação, 
como dito acima, e, a escolha para qual tipo de trabalho desenvolvido 
ficou a critério de cada um. Sendo que cada sala deveria apresentar: um 
mural, uma apresentação cultural – todas as salas optaram por teatro-, e 
um seminário sobre o tema. Foram então divididos três grupos por sala.

As apresentações se deram ao longo de uma semana. Os murais 
foram montados no início para contemplar o período de apresenta-
ções. Dividimos as turmas em três blocos- por anos e séries-, de acor-
do com a complexidade do tema proposto. Pois, a escola dispõe de 
um auditório, e, o mesmo, cabe em torno de 180 pessoas sentadas.

E os temas considerados mais complexos e polêmicos deixamos 
para as turmas do Ensino Médio. Entendemos que é necessária a ma-
turidade para debater temas como: a legalização do aborto e a ques-
tão do estupro na sociedade brasileira. E, portanto, não vemos a ne-
cessidade de “queimar” etapas, já que o aprendizado é visto como 
processual e contínuo.

Sendo assim, os temas ficaram divididos da seguinte maneira- essa 
de acordo com o número de salas de cada turma:

•  9º ano do Ensino Fundamental:
a- As mulheres na literatura;
b- As mulheres na política;
c- As mulheres no mercado de trabalho;
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•  1ª do Ensino Médio:
a- Lei Maria da Penha;
b- O que são feminismos?
c- As mulheres na literatura;

•  2ª do Ensino Médio:
a- O estupro: de quem é a culpa?
b- As mulheres encarceradas;

•  3ª do Ensino Médio:
a- Feminicídio ou crime passional?
b- A legalização do aborto: prós e contras.

Como citado, os murais foram todos montados no início da sema-
na no mês de março. As apresentações foram distribuídas seguindo a 
distribuição dos temas apresentados acima da seguinte maneira, cada 
dia ficou destinado para um grupo, em blocos: nonos anos; primeiras 
séries; segundos e terceiros. Nas datas das apresentações ocorreram 
primeiro os seminários e depois as apresentações culturais. Nos semi-
nários as/os alunas/os expuseram com clareza, senso crítico e domí-
nio de conhecimento sobre o tema a que lhes foi atribuído, utilizando 
como recurso o data show, computador - fizeram slides -, além de 
som e microfone. Nas apresentações culturais, nos teatros, utilizaram 
diversos recursos de acordo com o que foi proposto apresentado, o 
cenário foi produzido por elas/es, as falas, as vestimentas, as músicas, 
entre outros. E cada dia, uma professora da equipe organizadora, fi-
cou encarregada de apresentar os grupos e orientar os comentários 
que foram feitos após os términos da exposição dos trabalhos.

Em todas as datas, após as apresentações, deixamos um espaço 
para que elas/es expusessem as suas impressões, o que aprende-
ram, se concordam ou não com o que foi explicitado, e por quê. 
Todas/os que se sentiram no desejo de expor as suas ideias foram 
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atendidos e tiveram a sua opinião, naquele momento respeitado. 
Não houve em nenhum momento desrespeito pela opinião da/o 
outra/o, e ficamos extremamente felizes com isso. Porque vimos 
que os nossos objetivos foram alcançados. Além disso, em seus rela-
tos muitas/os disseram que acharam não só a semana, como todo 
o trabalho, muito proveitoso e de grande conhecimento, e pediram 
que a escola juntamente com as/os professoras/es disponibilizasse 
mais momentos como aquele, apesar das dificuldades que tiveram. 
Pois, concordamos que foi extremamente trabalhoso para elas/es. 
Porque além de pesquisar, analisar as informações, elas/es tiveram 
que organizar as apresentações de maneira que levasse ao entendi-
mento de todas/os ali presentes.

Com relação à avaliação, procuramos também separar em blo-
cos de acordo com o trabalho apresentado. Portanto, nos murais 
foram avaliados: a estética, a organização e as informações ali pre-
sentes, se eles continham dados específicos do tema proposto. Nos 
seminários a avaliação se deu através dos itens: o conhecimento, a 
postura e a organização do grupo antes e durante as apresentações. 
Nos teatros foi analisado: a organização, o cenário e as vestimentas 
se estavam condizentes com a apresentação, os diálogos se tinham 
relação com o tema.

Apesar de transcorrido tudo como planejado, tivemos um even-
to desagradável durante a semana, nem tudo foram “flores”. Como 
a escola dispõe de uma página em uma rede social- e, essa é usa-
da justamente para mostrar os trabalhos e projetos desenvolvidos, 
valorizando o trabalho das/os educandas/os-, as fotos que foram 
tiradas durante as apresentações dos seminários, dos teatros e dos 
murais foram postadas na mesma. E, na postagem de uma foto do 
mural produzido pelas/os alunas/os da terceira série do Ensino 
Médio ocorreu algo extremamente desnecessário. Um dos tercei-
ros anos, o grupo do mural, tinha como tema a “Legalização do 
aborto: prós e contras”, mas os mesmos optaram por confeccionar 
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um trabalho só demonstrando os contras. Essa foto provocou nos 
seguidores da página uma reação de indignação que teceram críti-
cas negativas ao trabalho produzido por elas/es. Nós, como pro-
fessoras, apesar de orientá-las/os sobre o tema e pedir que desta-
cassem as duas questões respeitamos a opinião das/os integrantes 
do grupo. Mesmo o porquê entendemos que essa questão está vin-
culada há várias outras, e, dentre elas principalmente, questões re-
ligiosas. E, entendemos que a mudança de postura e pensamento 
não se dá de uma hora para outra e que o tempo de cada uma/um 
deve ser respeitado.

Foi observado que algumas pessoas que acompanharam a pá-
gina, sem conhecer sobre o projeto, sobre o trabalho que foi de-
senvolvido ao longo de um mês, sem entender a proposta, utiliza-
ram-se de uma única foto – retirando-a de um contexto-, para tecer 
críticas tanto à escola, às professoras e as/os alunas/os. Fizeram 
comentários indevidos como se as pessoas que estavam por trás 
do projeto não tivessem conhecimento do assunto, diziam coisas 
do tipo: “Não é a favor do aborto, mas quando cresce, bandido bom é 
bandido morto. Né!”; ou; “Nossa quando passo no corredor e vejo esse 
mural, sinto uma vergonha.” Frases e expressões que desrespeitavam 
a opinião do outro, por mais que tentamos explicar na página qual 
era a proposta do trabalho.

Para as/os alunas/os que fizeram o trabalho foi algo constran-
gedor, tanto é que logo o ocorrido, alguns queriam desmanchar 
o mural no outro dia, o qual não foi permitido. Defendemos sim, 
a opinião alheia, por mais que ela não condiz com a nossa, e para 
nós, manter o trabalho exposto também era uma forma de resis-
tência, pois acreditamos que a escola também deve ensinar o res-
peito às opiniões diversas. Esse foi o único percalço ocorrido, no 
mais, todos os trabalhos estavam de acordo com os objetivos pro-
postos. Mas, apesar do ocorrido, esse, nos valeu de análise e tam-
bém uma autocrítica.
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3; Considerações finais

O trabalho desenvolvido e o processo de reflexão propostas no 
Projeto “Dia Internacional da Luta pelos Direitos Femininos (08 de 
março)” permitiu explicitar a importância de novas práticas educati-
vas (pesquisa, seminários, produção de mural e apresentações artísti-
cas) em aulas de História e nas demais disciplinas das Ciências Huma-
nas, contribuem para a formação da consciência histórica de forma 
mais abrangente. Do ponto de vista metodológico, destacamos que a 
forma de abordagem em problematizar os temas selecionados tornou 
o processo ensino aprendizagem mais significativo.

De acordo com conceitos de Rüsen (RÜSEN, 2007; 2010; 2011) a 
consciência histórica relaciona “ser” (identidade) e “dever” (ação), ou 
seja, a consciência histórica tem uma “função prática” de dar identi-
dade aos sujeitos e fornecer à realidade em que eles vivem uma di-
mensão crítica e participativa, que pode guiar a ação, intencionalmen-
te, por meio de novas concepções.

Nesse sentido, o projeto possibilitou entender que a opção por 
determinadas formas de práticas educativas pode contribuir para a 
construção da consciência histórica crítica e promover momentos re-
flexivos de alto nível.

Em relação a temática trabalhada foi avaliado pelas/os alunos que:

•  No fazer histórico sobre a questão feminina há certas limitações, 
uma delas é a falta de historiadores, homens e mulheres, que in-
terpretem com maior frequência o estabelecimento, o início e a 
importância dos fatos históricos que envolvem as mulheres;

•  Faltam debates nas escolas sobre a história das mulheres e so-
bre sua participação ativa na sociedade.

Por fim, vale ressaltar que o apoio da direção e da equipe peda-
gógica do CEJA – Filostro Machado Carneiro foi primordial para o 
sucesso do trabalho desenvolvido, especialmente em tempos que 
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tendência de políticas educacionais com perspectivas conservadoras e 
voltadas apenas para dados quantitativos da qualidade de ensino.
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Resumo

O presente trabalho analisa a participação feminina na produ-
ção cientifica da Universidade Federal de Catalão – UFG/Regional 
Catalão até o ano de 2019. Foram coletados através dos anais do 
CONPEEX (congresso de pesquisa, ensino e extensão) o quantitativo 
de publicações feitas por mulheres, homens e mista (homens e mu-
lheres), com foco nas áreas em que as mulheres estão mais presentes 
e ausentes nas publicações. Constatou-se que a participação femini-
na na produção cientifica na área de ciências exatas, é significativa-
mente inferior que a de homens, enquanto elas são a grande maio-
ria em publicações nas áreas de ciências humanas, biológicas/saúde 
e as licenciaturas. Através desses dados, é possível inferir que apesar 
do número de mulheres ser maior que a de homens em cursos supe-
riores em todo o país (IBGE,2018) elas ainda predominam em áreas 
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relacionados ao cuidado e educação, que remetem a mulher ao papel 
materno. Além disso, está pesquisa pretende compreender as diversas 
dificuldades que as mulheres enfrentam para coexistir igualitariamen-
te em espaços universitários, muitas vezes permeado por violências e 
desigualdade de gênero.

Palavras-Chave: Universidade, Mulher, Produção Científica.

Introdução

Usar e se apropriar de espaços sociais, políticos e educacionais 
sempre foi motivo de grandes obstáculos às mulheres, fruto do papel 
de gênero que historicamente é associado a elas, decorrente da ma-
nutenção do patriarcado e as diversas relações de poder advindas, que 
decidem como as mulheres devem se portar e os locais aos quais elas 
não pertencem. Assim, os enfrentamentos a essa realidade partiram 
principalmente através das lutas feministas, as quais se baseiam pela 
histórica desvalorização da imagem da mulher considerada inferior 
intelectualmente, de modo que foi educada para ser obediente e de-
pendente, ao passo que os homens sempre foram encorajados a ter 
individualidade, independência e a experimentarem novas atividades 
Wooley (2009, p. 215, apud, SAAVEDRA, NOGUEIRA, 2006).

As divergências dos espaços aos quais as mulheres e homens ocu-
pam já são estabelecidos culturalmente desde a infância, principal-
mente analisando as brincadeiras e jogos que são ofertados aos gê-
neros, ao passo que as meninas são presenteadas com brinquedos de 
utensílios de cozinha, limpeza, bonecas, produtos de beleza, os meni-
nos são presenteados com armas, carrinhos, bola, jogos de tabuleiro. 
A partir disso, infere-se que os espaços aos quais pertencem as mulhe-
res é o da casa, limpando, cozinhando e cuidando dos filhos, enquan-
to o homem desenvolve suas habilidades intelectuais, destreza, apon-
tando que ele será o responsável por suprir financeiramente a casa, 
assim, o espaço que cabe a ele é o do trabalho, ciência e intelectual.
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Essa divergência dos espaços ocupados por homens e mulheres é 
retratada principalmente pela relação estrita entre ciência e gênero, 
que foi desenvolvida através de uma dicotomia pautada nas relações 
de poder do masculino sobre o feminino, resultando em uma diferen-
ça notória na produção cientifica entre homens e mulheres, sendo ela 
produzida historicamente por e para homens, estes sendo ocidentais, 
membros de classes dominantes, excluindo os demais pontos de vista 
como de mulheres, dos pobres, dos negros e de países não ocidentais 
(LÖWY, 2009). Dessa forma, coloca-se em voga o questionamento 
quanto a neutralidade, objetividade, racionalidade e universalidade 
da ciência (LÖWY, 2009).

Com diversos enfrentamentos e subversões a mulher adentra aos es-
paços universitários e se torna no Brasil a maioria em cursos superiores 
em relação ao número de homens em todo o país (IBGE, 2018), essa 
realidade também se aplica a UFG/Regional Catalão, atual UFCAT.

Por meio da pesquisa de PIBIC 2018/2019 – “O DIREITO À DIFE-
RENÇA NA (RE)PRODUÇÃO DO URBANO: A VIDA COTIDIANA 
DAS TRABALHADORAS EM CATALÃO – GOIÁS” foram identifica-
dos que as mulheres estão mais presentes nos cursos de Licenciaturas, 
Psicologia e Enfermagem na Regional Catalão. Áreas estas, que estão 
fortemente relacionados ao ato materno e ao cuidado. Fomentando 
diversos questionamentos relacionados ao fato de que mesmo sendo a 
maioria nas universidades, elas ainda são as grandes ausentes em diver-
sas áreas que são consideradas mais privilegiadas e de credibilidade na 
ciência, que são as áreas de ciências exatas, dominada pelo gênero mas-
culino. Conota-se, assim, que não só a produção cientifica é transpassada 
por um forte viés sexista e androcêntrico, mas também a universidade.

Destarte, esta pesquisa possui como objetivo geral produzir argu-
mentos a favor do direito a diferença no uso e apropriação do espaço 
pelas mulheres discentes, além de propor políticas de enfrentamen-
to a discriminação e violência de gênero da Regional Catalão/UFG, 
atual UFCAT.
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Resultados e Discussões

As mulheres obtiveram o direito ao ingresso em maior número 
nas universidades a partir do século XX, configurando-se um ex-
pressivo aumento delas em atividades cientificas e no desenvolvi-
mento de novas áreas e abordagens de pesquisas. Apesar disso, a 
coexistência dos sexos em um mesmo espaço sempre foi desigual, 
principalmente nas universidades e na produção cientifica. Como 
aponta Costa, 2006:

Na construção dos indicadores, dados recentes apontam que, no Brasil, 

as mulheres são maioria até o pós-doutorado; no corpo docente a parti-

cipação da mulher é equilibrada entre os doutores e os livre-docentes e 

são minoria entre os professores titulares. Na coordenação de importan-

tes pesquisas coletivas, as mulheres coordenaram cerca de 40% de gran-

des projetos. Embora esse número seja relevante, entrevistas afirmam 

que não existe, de fato, um preconceito explícito, i.e., os homens con-

tinuam agindo de forma a garantir a hegemonia masculina nos postos 

mais elevados das ciências. (COSTA, 2006, p. 458).

Por conseguinte, mesmo presentes nos espaços acadêmicos elas de 
fato não se apropriam deles, levando em consideração que os profes-
sores titulares e participantes de grandes projetos são a maioria ho-
mens. Costa (2006) aponta que o distanciamento das mulheres em 
relação a ciência, baseia-se no fato de que é uma atividade sistemati-
zada, a qual se inicia desde o processo de socialização, acarretando, 
assim, às mulheres diversos questionamentos que vão muito além 
dos preconceitos que elas enfrentam na academia, uma vez que a en-
trada na carreira científica colide com diversos valores que elas são 
ensinadas desde novas, ficando à frente de difíceis escolhas entre fa-
mília, maternidade e carreira.

Estudos realizados entre 2001 e 2013 (LIMA, BRAGA, TAVARES, 
2016) apontam que as mulheres integram ao sistema de pesquisa 
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pelo menos cinco anos depois que os homens, a principal problemá-
tica é que cada vez mais ingressam pesquisadores mais jovens, o que 
coincide com o período fértil da mulher, resultando em uma acumu-
lação de funções, aos quais elas estão socialmente expostas, como 
as escolhas difíceis entre família e profissão, sendo mais um fator 
problemático, que as colocam em posição de desvantagem profis-
sional (LIMA, BRAGA, TAVARES, 2016 apud LIMA, 2013; BITTEN-
COURT, 2014). Esse cenário, reflete-se principalmente nas áreas de 
engenharia e ciências da computação, dispondo como base a média 
de professoras e pesquisadoras nessa área, que é aproximadamente 
25%, atualmente no Brasil. Ao passo que, as mulheres encontram-se 
mais presentes em áreas como ciências humanas, artes, letras, lin-
guística (CABRAL, BAZZO, 2008).

Através dos panoramas apresentados de desigualdades e discri-
minação de gênero, somados ao fato de que as mulheres no Brasil 
são maioria nas universidades atualmente de acordo com o IBGE 
(2018) dispondo dessa realidade também a Universidade Federal 
de Goiás – Regional Catalão, foi realizado na presente pesquisa 
um levantamento de dados referente a participação das mulheres 
em publicações de artigos no congresso de pesquisa, ensino e ex-
tensão (CONPEEX) da Universidade Federal de Goiás – Regional 
Catalão, atual UFCAT.

Assim, através das publicações dos anais do CONPEEX de qua-
tro edições realizadas, disponíveis no site da universidade, foi pos-
sível identificar quantas publicações foram realizadas por homens, 
mulheres e a participação de ambos em um mesmo grupo, com 
base em um recorte feito das diversas áreas do conhecimento pre-
sentes na regional Catalão. A pesquisa não consta os dados da se-
gunda edição do CONPEEX, o qual não foi possível a obtenção 
dos dados devido ao arquivo de publicações estar indisponível para 
download.
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Gráfico 1 - Publicações do 1° CONPEEX
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Fonte: Anais CONPEEX, 2015 - Organização: Mariana Vilar

Gráfico 2 - Publicações do 3° CONPEEX
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Gráfico 3 - Publicações do 4° CONPEEX
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Gráfico 4 - Publicações do 5° CONPEEX
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O gráfico 1 apresenta a total ausência da presença masculina em 
publicações solo nas áreas de biológicas/saúde, educação e letras/
linguística, porém é evidenciado a alta participação deles na área de 
ciências exatas. Em contrapartida, a participação feminina em publi-
cações solo, em geral, demarca em maior número nos demais cur-
sos, entretanto na área de exatas é inferior o número de publicações 
em comparação aos homens. No gráfico 2, há uma tênue mudança, 
uma vez que se observa a presença de homens em publicações solo 
nas áreas de educação e letras/linguística, porém a presença deles é 
demarcada de uma forma bem sutil. No gráfico 3, a presença mascu-
lina em publicações solo desaparecem novamente, mas retornam de 
forma inexpressiva no gráfico 4. Observa-se que ao longo das edições 
do CONPEEX há uma certa tendência no aumento das publicações 
conjuntas entre homens e mulheres, principalmente nas áreas de hu-
manas e exatas. Outro fator relevante é que em todas as edições anali-
sadas os homens não aparecem em nenhuma publicação solo na área 
de biológicas/saúde, enquanto que na área de exatas eles possuem 
um número superior de publicações com aumento significativo ao 
longo das edições em relação as mulheres.

A partir dos gráficos, é possível inferir que as mulheres na regional 
Catalão/UFCAT estão em maior número nas publicações individuais 
em relação aos homens, principalmente nas áreas em que são a gran-
de maioria como nos cursos de licenciaturas, humanidades, educação 
e saúde. É predominante nos dados que as publicações em sua maio-
ria são realizadas em conjunto por homens e mulheres, além disso, no 
curso de exatas um fator que chama a atenção é o elevado número de 
homens, em relação ao inexpressivo número de mulheres, estando elas 
presentes em maior número nas publicações conjuntas a homens.

Guedes (2008) salienta que essa segmentação sexual nas áreas do 
conhecimento e na pesquisa cientifica podem ser analisadas muito 
antes do ingresso na universidade, precocemente observado no iní-
cio do processo de escolarização, ao passo que se pressupõe que as 
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meninas possuem mais propensão às artes e literatura, por possuírem 
facilidade nessas disciplinas, uma vez que estão relacionadas a sensi-
bilidade e emoção. Assim, há uma certa tendência da concentração 
feminina em cursos secundários propedêuticos. Em contrapartida, os 
meninos apresentam mais aptidão a ciências, baseado na sua maior 
racionalidade, e se concentram em cursos profissionalizantes. Oca-
siona-se, assim, neutralização dos papéis femininos e masculinos que 
permeiam o imaginário coletivo dos espaços escolares, que se reflete 
na segmentação ocupacional presentes nos cursos universitários.

Faz-se necessário apontar que historicamente, as mulheres estive-
ram ausentes do círculo criativo e ativamente na produção cientifica e 
tecnológica (CABRAL, BAZZO, 2008). A transmutação desse cenário 
se observa a partir da década de 1970, com a expansão da escolaridade 
no Brasil e o aumento do número de vagas ofertadas nas universida-
des. Esse fator é de extrema importância no cenário acadêmico, uma 
vez que as mulheres ingressam em maior número a carreira acadê-
mica e se tornam mais escolarizadas que o contingente masculino. 
Como acentua Guedes, 2008:

O contexto social em que ocorre a expansão do ensino superior é marca-

do pela abertura do regime político ditatorial, pela liberalização sexual 

e pela quebra de antigos ‘tabus’. O movimento feminista começa a res-

surgir no Brasil e a entrada das mulheres no mercado de trabalho apa-

rece também nas classes mais altas, nas quais tradicionalmente o papel 

desempenhado pelo contingente feminino estava ligado ao espaço do-

méstico e aos afazeres do lar. Essas mudanças são de suma importância 

para o espaço ocupado pelas mulheres no processo de escolarização da 

população brasileira. (GUEDES, 2008, 121).

Por conseguinte, as lutas feministas foram muito prevalentes para 
a diminuição da ausência feminina nos espaços educacionais, assim, 
o direito ao saber, e as instruções além das educacionais, permitiram 
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as mulheres a emancipação, trabalho e criação, (PERROT, 2007 apud 
GUEDES, 2008) formalizando a ruptura restrita com o âmbito do-
méstico. Desta forma, é uma conquista as mulheres produzirem ciên-
cia de fato em um ambiente que por muito tempo foram excluídas 
e negligenciadas, demarcando uma ciência produzida por e para ho-
mens, porém difundida como universal.

Torna-se evidente, assim, a expansão em direção a pluralidade nas 
pesquisas, principalmente o aumento nos estudos acerca dos assun-
tos de gênero e suas desigualdades. Entretanto, apesar desses avanços 
serem significativos, eles apontam outras mazelas, como evidenciado 
nos dados do CONPEEX relacionado ao fato das mulheres serem a 
maioria na produção cientifica na área das humanidades, em que di-
versas vezes é conceituada como não relevante e rotulada como não 
cientifica e até mesmo sendo considerada como meras especulações. 
Além disso, as áreas de saúde, educação e licenciaturas, estão forte-
mente relacionados ao papel social que é implicado a mulher desde 
muito jovens que é o de ser mãe, delegando a ela a responsabilidade 
do cuidar e educar, delimitando a mulher a esfera privada da casa.

Diante disso, o que se entende por avanço nos dados obtidos, po-
de-se inferir na manutenção da sociedade patriarcal, do machismo e 
sexismo. Isso se torna ainda mais evidente nos dados de publicação 
nas áreas de ciências exatas, compreendido pelos cursos na regional 
Catalão/UFCAT como física, química, matemática, ciências da terra 
e engenharias, o qual o número de homens é expressivamente maior 
que o de mulheres tanto nesses cursos como em publicações solo. Si-
milarmente, um indicativo desses dados traz a tendência de mulheres 
publicarem quase exclusivamente com a presença masculina o que 
acarreta no questionamento quanto a necessidade de possuírem a 
presença de homens para que seus trabalhos sejam validados.

Vale salientar que a área de ciências exatas, predominantemente 
masculina, é a grande aclamada cientificamente, por ser quantitativa 
e produzir respostas eficientes, consideradas muitas vezes irrefutáveis. 
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A desigualdade e privilégios científicos na área de ciências exatas em 
detrimento a área de ciências humanas, acentua-se na oferta de bolsas 
concedidas pela CAPES, a qual em 2017 subsidiou R$385 mil reais em 
bolsas de mestrado e doutorado destinados para cursos de Ciências 
Exatas e da Terra, enquanto que para as áreas de Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas apenas R$142 mil reais (BOECHAT, 2020). Ou seja, 
as mulheres diversas vezes são desencorajadas a trilharem o caminho 
da pesquisa cientifica, principalmente frente ao quantitativo inferior 
no investimento de bolsas de pesquisa nas áreas em que estão em 
maior número, sendo um fator desencorajador muitas vezes elas se-
rem a minoria, sem uma representação feminina para se espelharem, 
somados a isso os casos de assédio sexual e moral.

Esse panorama se torna ainda mais nocivo e desigual, quando se 
depreende que a universidade e a formação cientifica pode se traduzir 
em ascensão social e concorrência por melhores postos de trabalho, 
principalmente a ascensão a cargos de poder. As mulheres não apare-
cem em números significativos nas publicações de pesquisa nas áreas 
de ciências exatas, pode-se inferir, assim, que elas neste contexto estão 
sendo prejudicadas quando se deparam as questões acerca da concor-
rência do mercado de trabalho, da inviabilização a ascensão aos car-
gos de poder e a continuação na carreira acadêmica. Isso se reflete 
além dos desafios que as discentes possuem para ocupar os espaços 
científicos, mas a continuidade da mulher na carreira cientifica-acadê-
mica e em cargos de gestão que também são desiguais e excludentes. 
Conforme dados fornecidos pela Pró Reitoria de Recursos Humanos, 
a UFCAT possui 317 docentes, destes 289 são efetivos e 28 tempo-
rários, apenas 124 do total são mulheres, sendo os homens 60% dos 
docentes. Atualmente a UFCAT possui uma reitora pró tempore mu-
lher, mas apesar disso, há limitados cargos ocupados por mulheres, 
como pró reitorias, chefias, coordenações, dentre outros.

Observa-se essa tendência não apenas na Universidade Federal de 
Catalão, mas em todo território nacional, em que participação das 
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mulheres na carreira acadêmica, cargos privilegiados e tomada de de-
cisão é um ponto notório ao decorrer da produção cientifica feminina 
que demarcam as desigualdades frente ao gênero masculino. Parte-se 
do fato de que apenas 29% de mulheres se encontravam na reitoria no 
ano de 2018, nas instituições federais, segundo a Associação Nacional 
dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDI-
FES). Além disso, quando se analisa as bolsas de fomento à pesquisa 
nacional, revelam um cenário ainda mais excludente na ascensão da 
carreira acadêmica-cientifica. Como no caso das Bolsas de Produtivi-
dade (PQ), oferecidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPQ), as mulheres não alcançam 30% na 
oferta dessas bolsas. Além disso, os altos cargos das agências de fo-
mento à pesquisa CNPq e a FAPESP nunca tiveram uma mulher na 
presidência e na CAPES dos 20 ex-dirigentes da instituição, apenas 3 
eram mulheres (BOECHAT, 2020).

Destarte, as mulheres estão em desvantagem em diversos pontos 
em relação a vida acadêmica, a inserção delas nos diversos espaços fo-
menta enfrentamentos e lutas constantes por respeito. Muito além da 
difícil jornada pela produção cientifica e os diversos dilemas aos quais 
elas são expostas, outro fator culminante a tornar a universidade 
um local mais difícil a mulher diz respeito aos assédios tanto verbais 
quanto sexuais, que impedem que elas se sintam seguras no ambiente 
universitário, considerando que 42% das mulheres já sentiram medo 
de sofrer violência no ambiente universitário e 36% já deixaram de 
fazer alguma atividade na universidade por medo de sofrer violência 
(Data Popular/Instituto Avon, 2015).

Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2016) 
89% das vítimas de assédio são do sexo feminino, uma realidade so-
cial que reflete na universidade (SILVA, SILVA, 2019), como apontado 
na pesquisa da Data Popular/Instituto Avon (2015) acerca de violên-
cia de gênero, assédio e violência sexual dentro do ambiente uni-
versitário. Esse estudo realizado com universitárias apontou que 67% 



359

das mulheres já sofreram algum tipo de violência (sexual, psicológica, 
moral ou física), 56% já sofreram assédio sexual e 28% já sofreram 
violência sexual dentro da universidade.

Entretanto, mesmo os números sendo expressivos, os homens uni-
versitários relataram não perceberem essas diversas práticas como 
violentas, uma vez que 27% deles acham que não é violência abusar 
de uma garota se ela estiver alcoolizada, 35% não reconhecem como 
violência o ato de coagir uma mulher a participar de atividades de-
gradantes (Data Popular/Instituto Avon, 2015). Por conseguinte, eles 
acreditam que as ações elencadas como violentas são consequências 
naturais de comportamento da mulher ou que as brincadeiras não 
possuem como intuito ofender ou intimidar

É nítido, através desses discursos, que a sociedade patriarcal vai mui-
to além de impedir a coexistência dos sexos de forma igualitária dentro 
dos diversos espaços, mas sujeita mulheres a condições desumanas e 
misóginas, as quais muitas vezes são silenciadas pela cultura do estu-
pro, baseada numa lógica machista de objetificação da mulher e culpa-
bilização da vítima (SOMMACAL, TAGLIARI, 2017), que acarreta mui-
tas vezes na desresponsabilização dos homens frente a seus atos, além 
da desistência de diversas mulheres de seus cursos na universidade.

Considerações finais

As mulheres serem a maioria nos cursos da Universidade Federal 
de Catalão e nas publicações do CONPEEX está longe de ser um 
indicativo de apropriação, igualdade espacial e equidade na coexis-
tência de gênero dentro da universidade. Uma vez que, nada é dado 
a elas, está sempre implícito a essa realidade lutas e enfrentamentos 
para trilharem o caminho cientifico na graduação, como o acúmulo 
de funções, tendo elas que conciliarem a vida acadêmica aos afaze-
res domésticos e aos menores investimentos em bolsas de fomento 
à pesquisa.
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Outros desafios que as mulheres denotam para usarem e se apropria-
rem dos espaços universitários estão relacionados aos constantes casos 
de assédios que elas enfrentam, que muitas vezes acarretam na desistên-
cia de seus cursos. Ademais, ainda se tem a dificuldade de que a forma-
ção acadêmica impulsione a independência financeira, e ascensão social. 
A conquista aos altos cargos e a carreira acadêmico-científica também 
são fatores que corroboram para que as mulheres sejam desestimuladas 
a continuarem na carreira cientifica, ao passo que estão em menor nú-
mero na docência, reitorias, tomadas de decisão, dentre outros.

Destarte, mesmo com a massiva presença feminina na produção 
cientifica, diversas vezes suas produções são tomadas como irrelevan-
tes ou necessitam da figura masculina para serem validadas. Como 
constatado através dos dados do CONPEEX é possível observar a cla-
ra segmentação sexual nos cursos e na produção cientifica, que mais 
uma vez determinam a mulher ao papel de esposa e mãe, e aos locais 
que ela deve ou não ocupar, restringindo-as a esfera do lar. Ao passo 
que os homens estão mais presentes nas áreas de grande prestígio, 
considerados verdadeiramente como intelectuais. Ou seja, mesmo 
com as diversas conquistas feministas relacionadas a ciência e ao aces-
so à universidade, ainda esses dois segmentos são fortemente trans-
passados por vieses sexistas, machistas e consequentemente promo-
vem a manutenção do patriarcado.

Perfazendo-se essa discussão, é fundamental salientar a importân-
cia da universidade não apenas como espaço de formação profissional 
e fomento à pesquisa, mas de inclusão e subversão ao que está posto. 
Por conseguinte, tanto as universidades públicas quanto particulares 
devem estar a par do que ocorre em suas instituições, uma vez que 
não é mais aceitável que casos de discriminação e violência de gênero 
passem impunes. Suscita-se assim, a promoção e efetivação de polí-
ticas de enfrentamento que garantam o direito a diferença e acesso 
democrático aos diferentes espaços, para que ocorra de modo efetivo 
a apropriação dos espaços acadêmicos pelas mulheres.
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Resumo: Tendo em vista a importância do estudo de gênero, pes-
quisamos como está o debate sobre essa temática no ensino superior, 
especificamente na Universidade Federal de Catalão (UFCAT). Dessa 
forma, o presente trabalho visa, como objetivo geral, promover um 
levantamento sobre o trabalho com a categoria Gênero nos cursos 
de formação de professores/as do ensino superior, delimitando o es-
tudo a UFG/Regional Catalão. Este trabalho, sendo uma pesquisa 
qualitativa, utilizará do levantamento bibliográfico de autores como 
Louro, Scott e Butler, entre outros que discorrem sobre a questão 
do gênero. Além disso, neste estudo, haverá um levantamento feito 
na Coordenação de Graduação para obter dados de como os cursos 
estão abordando a questão do Gênero em disciplinas e/ou projetos 
de pesquisa e extensão, eventos e outros. Estima-se, com a pesquisa, 
coletar dados sobre a formação de profissionais na Regional no que 
tange à questão de gênero e promover debates sobre a importância 
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de ações afirmativas que envolvem a temática no âmbito da Universi-
dade Federal de Goiás – Regional Catalão. A partir de levantamentos 
bibliográficos, com apoio teórico, juntamente com a Coordenação de 
Graduação da Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão para 
que, por meio deste dado, sejam efetivadas discussões reflexivas sobre 
o estudo do Gênero nesse âmbito educacional.

Palavras-Chave: Gênero. Universidade. Formação docente.

INTRODUÇÃO

A priori, para Scott (1989), a questão de gênero é estabelecida nas 
relações sociais, com enfoque nas principais diferenças encontradas 
entre os sexos. Nesse contexto, é o notório o surgimento das relações 
de poder e as relações simbólicas existentes na sociedade no que tange 
ao papel de “homem” e “mulher”, além das ações normativas, ideo-
lógicas, políticas, questões religiosas, jurídicas, entre outras. Como 
explanou a autora, gênero pode ser um modo de promover decodi-
ficações, sentidos e compreender como se dão essas relações que são 
complexas entre várias maneiras de interação humana. (Scott, 1989)

Além da definição de gênero, Joan Scott (1989) coloca em evidên-
cia o fato de as feministas americanas serem as pioneiras no quesi-
to do questionamento ao termo gênero, como era compreendido e 
promulgado perante a sociedade, trazendo um novo olhar e contexto 
histórico. Dentro dessa premissa, é de suma importância que, a prio-
ri, gênero tinha um cunho de estudo e definição voltado às mulheres.

De acordo com Scott (1989), o conceito de “gênero” abrange tanto 
as variadas posições teóricas quanto às referências que são descritivas so-
bre as relações entre os sexos. Assim, a autora evidencia que o suporte 
do gênero abrange um aparato de definição para o que é relacionado 
ao sexo. Contudo, é incontestável o pressuposto da sociedade de obter 
restrições e equívocos perante teorias e classificações dos gêneros, tanto 
quanto seus aparatos históricos quanto suas relações e organizações.
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Com base no exposto, é importante salientar que, para a auto-
ra, “sexualidade e gênero são dimensões relativamente autônomas” 
(Heilborn, 2016, p. 103). Nesse viés, é insofismável que sexualidade e 
gênero estão interligados. Partindo do pressuposto que a forma como 
estabelecem os papéis perante a sociedade, como se estrutura as rela-
ções pessoais, interferem em ambos os âmbitos.

É importante ressaltar que Heilborn (2016) evidencia que o tra-
balho feminino teve grande ênfase nos períodos iniciais dos estudos 
de gênero dentro das academias Brasileiras. Com base em diversas 
teorias, primordialmente a teoria marxista, buscava-se compreender 
a mulher no contexto do trabalho, levando em conta a tecnologia e 
industrialização. Quando se trata do fato de relatar a mulher no con-
texto de trabalho, é incontestável considerar o quesito exclusão e in-
clusão da mesma nesse meio. O mercado de trabalho feminino teve 
grande expansão na década de oitenta devido à expansão dos estudos 
do gênero, mas não deixando de existir a desigualdade nesse contexto 
do trabalho para as mulheres.

Segundo Heilborn (2016), o estudo e luta feminista brasileira 
iniciou-se, em suma, nas academias, dentro de um contexto his-
tórico capitalista da década de setenta do século XX . Destarte, o 
estudo do gênero era abordado em grandes partes por questões e 
pesquisas acadêmicas, mas obteve essa nomenclatura “gênero” a 
partir da década de oitenta. Contudo, o intuito desses estudos era 
partir de um aparato de construção social por um viés sociológico 
na academia.

A partir do exposto sobre o debate com a categoria gênero, en-
tendemos que faz-se necessário o trabalho com a mesma nas Uni-
versidades para melhor formar e preparar os profissionais para o 
mundo do trabalho e da convivência profissional em qualquer área. 
As instituições de ensino, juntamente com o corpo docente e dis-
cente, têm grande influência no que diz respeito à transformação 
desse ideal.



366

(...) instâncias e autoridades também se consideram capazes de vigiar, 

julgar, e marcar a sexualidade e o gênero. Instâncias que, de distintos 

processos, detêm legitimidade social para proclamarem a ―verdade 

sobre os sujeitos, para demarcarem o certo e o errado, o normal e o 

patológico: para decidir quem é decente ou indecente, legal ou ilegal. 

Discursos científicos, médicos, morais e religiosos, educacionais e jurídi-

cos produzem esses limites e estabelecem quem está no centro e quem 

ocupará as margens. (LOURO, 2001, p. 33)

Para Louro (2001, p. 36), o padrão da sociedade, ou seja, a norma “é 
constituída a partir do homem branco, heterossexual de classe média ur-
bana e cristão”. Via de regra, essas normas são transmitidas e estabeleci-
das pelas instituições de poder, como Igreja, Estado e, dentre eles, estão 
as Universidades. São, muitas vezes, de responsabilidade destes meios em-
pregar juízos de valor, estabelecer o que é certo ou errado perante a so-
ciedade. Dessa maneira, a Universidade tem grande importância frente às 
relações, denominações e conceitos propostos sobre gênero na atualidade.

A ciência reflete uma perspectiva eminentemente masculina. Ela expres-

sa uma forma de conhecer que supõe uma separação rígida entre sujeito 

e objeto. Ela parte de um impulso de dominação e controle: sobre a na-

tureza e sobre os seres humanos. (SILVA, 2010, p. 93)

Dessa forma, a autora coloca em xeque a importância da ciência 
dentro das instituições de ensino, como por exemplo as Universida-
des. Assim, ficam evidente as causas de pressupostos como “profis-
sões superiores”, “profissão de homem” e “profissão de mulher” etc. 
No meio universitário, essa se estabelece pela divisão e o ministrar de 
disciplinas, quantitativos de professores homens e mulheres no meio 
acadêmico, currículos predominantemente masculinos e uma esco-
lha de autores ao qual será baseado o ministrar do conteúdo, ou seja, 
baseado em autores brancos, heterossexuais e de classe alta.
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Não pretendo atribuir à escola nem o poder nem a responsabilidade de 

explicar as identidades sociais, muito menos de determiná-las de forma 

definitiva. É preciso reconhecer, contudo, que suas proposições, suas im-

posições e proibições fazem sentido, têm “efeitos de verdade”, consti-

tuem parte significativa das histórias pessoais (LOURO, 2000, p. 21).

Assim, Louro traz a importância das instituições de ensino para a 
vida do indivíduo e para o que se constitui a sociedade. No entanto, a 
Universidade acaba por fomentar e, também, prover formas de desi-
gualdade, estereótipos e sustentar juízos de valores, não conseguindo 
estabelecer fim para essa dicotomia. Dessa forma, faz-se importante 
ressaltar que gênero não é sexo. Abordar as generalidades, diversida-
des e pluralidades nesse viés torna a sociedade mais justa e igualitária.

Portanto, ao analisarmos Gênero, Universidade e Pesquisa, é níti-
do a importância de que sejam feitos estudos e eles sejam utilizados 
na comunidade acadêmica com o intuito de promover conhecimento 
e expandir horizontes. Assim, estando ciente da importância do estu-
do sobre o gênero, faremos um levantamento de como esse assunto 
tem sido abordado na UFCAT, quais são as aulas ministradas que tra-
tam sobre gênero, disciplinas que produzem conhecimento sobre o 
mesmo, e se são ofertados Núcleos livres sobre essa temática.

METODOLOGIA

Tendo como base a importância dos estudos de Gênero, buscamos 
compreender como devidos estudos estão sendo abordados, debati-
dos e distribuídos na UFCAT. O presente trabalho possui como obje-
tivo geral realizar um levantamento sobre o trabalho com a categoria 
Gênero nos cursos de formação de professores/as, delimitando o es-
tudo a esta instituição de ensino.

Para a fundamentação de tal pesquisa, a metodologia utilizada ba-
seou-se de início na execução do levantamento bibliográfico. Foram 
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levantados referenciais teóricos de autores, como Scott (1989), Heil-
born (2016) e Louro (2000), que poderiam acrescentar e enriquecer 
o estudo, iniciando nossa compreensão do conceito de gênero para 
poder dar continuidade, coletando dados que estariam diretamente 
ligados a esse assunto.

Ademais, foi feita a coleta de dados via SIGAA, sistema acadêmico 
no qual consultou-se a base de dados de todas as disciplinas consolidadas 
durante o período de 2017/1 a 2019/2. Dessa forma, o mesmo se deu 
de forma quantitativa, para poder basear e exemplificar todo o exposto 
teórico e, assim, levantar conclusões pautadas nos objetivos da pesquisa.

Utilizando aparatos e meio tecnológicos, com o objetivo de ob-
ter o coeficiente de quantas disciplinas, na Universidade Federal de 
Catalão estão relacionadas ao estudo de gênero, analisou-se os dados 
coletados no SIGAA e, em seguida, elaborou-se gráficos para que a 
leitura e compreensão dos dados fosse observada de forma clara e de 
fácil compreensão.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados dos dados coletados foram de 3824 (três mil, oito-
centos e vinte e quatro) disciplinas cadastradas no Sistema integrado 
de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) ofertadas por 10 (dez) 
unidades acadêmicas, como ilustrado no gráfico 2. Destas, somente 
17 (dezessete) disciplinas aparecem abordando o estudo de gênero, 
analisando o dado contido no nome da disciplina apenas.

Assim, os dados coletados, expostos nos gráficos 1 e 2, mostram 
que o quantitativo de disciplinas em relação ao quantitativo de dis-
ciplinas relacionadas ao estudo de gênero é de grande discrepância. 
Dessa forma, os levantamentos que foram feitos e expostos no gráfi-
co 1 (parte 1) abordam o quantitativo de disciplinas totais, enquanto 
o gráfico 1 (parte 2) apresenta o número de cursos e disciplinas que 
estudam gênero em cada unidade acadêmica.
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Ademais, o gráfico 2 mostra que mais de 60% (sessenta por cento) 
das disciplinas dos cursos ofertados pela UFCAT não fornecem co-
nhecimentos, estudos, pesquisas, entre outras formas de aprendizado 
sobre gênero. Sendo assim que, das 10 unidades, 6 (seis) tem o total 
de 0% (zero por cento) de disciplinas que estudam gênero.

Dessa maneira, analisando o gráfico 2, nota-se que a unidade 
acadêmica que está mais voltada para os estudos de gênero e, con-
sequentemente, com os estudos e cursos com disciplinas mais diver-
sificadas, encontra-se a Unidade Acadêmica Especial de História e 
Ciências Sociais, com 10 disciplinas do quantitativo de suas discipli-
nas apropriando dos conhecimentos sobre gênero. Por conseguinte, 
a Unidade Acadêmica de Geografia e Unidade Acadêmica de Linguís-
tica, ambas tendo apropriam 3 das suas disciplinas consolidada a este 
estudo específico.

Além disso, um dado intrigante que surge ao coletar os dados 
é que as unidades acadêmicas que ministram os cursos na área de 
exatas, como Engenharia, Química e Física entram no grupo que 
não fornecem o estudo de gênero dentro dos seus cursos. Destar-
te, quais poderiam ser as explicações para que essa área da exatas 
excluísse de suas ementas curriculares estudos que abrangem a for-
mação do ser humano, a formação ampliada do docente e capacita-
ção para uma diversidade que é de suma importância para área das 
licenciaturas.
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Gráfico 1 (Parte 1)

Gráfico 1 (Parte 2)
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Gráfico 2

A seguir, uma tabela que expõe as Unidades Acadêmicas que estu-
dam gênero e nome das respectivas disciplinas:
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UNIDADE ACADÊMICA NOME DA DISCIPLINA

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE 
HISTÓRIA E CIÊNCIAS SOCIAIS

Gênero e Cultura

Antropologia I

Antropologia II

Cultura e Poder

Prática de Ensino II - Laboratório de 
Educação e Diversidade

Movimentos Sociais e Mundo do 
Trabalho

História Social

Feminismo, Arte e Revolução

História, gênero e Diversidade

Ensino de História e Diversidade

UNIDADE ACADÊMICA DE LETRAS E 
LINGUÍSTICA

Literatura e Erotismo

Relações de Gênero na Literatura

Literatura Erótica e Relações de Gênero: 
Temas e Formas

UNIDADE ACADÊMICA DE GEOGRAFIA Geografia e Movimentos sociais

Geografia, Sujeito e Cultura

Gênero e Práticas Socioespaciais

UNIDADE ACADÊMICA DE EDUCAÇÃO Seminário de Integração: Educação, Cul-
tura, Direitos Humanos e Sociedade

Ademais, é crucial ressaltar que dentro do corpo docente das 17 
disciplinas que abordam as propriedades de gênero, 15 (quinze) são 
professoras e 2 (dois) são professores, dentro de 4 (quatro) unidades 
acadêmicas, das 10 existentes. Dessa forma, fica notório como o es-
tudo de gênero ainda, em sua grande parte, está sendo evidenciados 
pelo gênero feminino.

Além disso, pode-se atentar o olhar às licenciaturas como uma 
profissão voltada para as mulheres. Nesse viés, um dado importante 
é o quantitativo de docentes que são homens e mulheres dentro da 
UFCAT. São, ao todo 317 docentes, sendo 289 efetivos e 28 substitu-
tos. Dentro do quantitativo de efetivos, 141 são mulheres e 148 são 
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homens. Já no quantitativo de substitutos, 18 são mulheres e 10 são 
homens. Assim, é fato que a UFCAT possui em seu quadro de pro-
fessores 159 mulheres e 158 homens. Assim, esse dado é de grande 
importância e relevante por ter uma divisão significativa entre ambos 
os gêneros.

Analisando os dados coletados, é insofismável o levantamento de 
questionamentos sobre as diversidades, as abordagens e os modos 
como são distribuídas as disciplinas dentro de cada unidade acadêmi-
ca na UFCAT, tendo em vista o quantitativo de unidades acadêmicas 
que possuem disciplinas que estudam, fornecem e ministram o co-
nhecimento sobre gênero.

CONCLUSÕES

Dentro do exposto, observando o pequeno quantitativo de disci-
plinas relacionadas a gênero, sendo este apenas aproximadamente 
0,45% do total de disciplinas ofertadas pelas unidades acadêmicas dos 
cursos da UFCAT, é fato inconteste que essa situação gera grande im-
pacto na formação docente dessa instituição de ensino.

Dessa maneira, observa-se que a formação docente está em falta 
no que tange o estudo de gênero. Esse fato acarreta profissionais que 
não estão sendo capacitados para promulgar de um conhecimento 
que modifica a vida em sociedade, as relações entre os seres humanos 
e a cultura.

Ademais, é importante a produção desses dados relacionados ao 
quantitativo de disciplinas ministradas que discutem e estudam gê-
nero ofertados pela UFCAT. Assim, com esses dados, podemos com-
preender e estabelecer como está sendo o estudo de gênero. Dessa 
forma, chegar a debates, reflexões, buscar medidas para que essa ver-
tente seja passiva de melhoras, intervenções e enfoques nesse estudo, 
sendo crucial uma ressignificação do conceito de gênero dentro do 
contexto acadêmico.
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Portanto, compreendemos que a formação docente precisa ser 
rica em diversidade para que se tenha uma boa capacitação. Desse 
modo, a formação de alunos e professores possa compreender de di-
versos assuntos, independente se sua especialização, haja visto que 
isso influencia e transforma vidas, sociedade, tabus e conceitos.
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RESUMO: O presente texto apresenta alguns resultados da pes-
quisa de PIBIC/UFG, em andamento, que tem como intuito pesqui-
sar o adoecimento das mulheres na Universidade Federal de Catalão 
a partir do levantamento de dados em fontes secundárias e aplicação 
de questionários junto às discentes da UFCAT. O objetivo do artigo é 
apresentar alguns resultados da pesquisa que apontam para aspectos 
do espaço acadêmico como possível influenciador/causador de sinto-
mas aliado aos múltiplos papéis que elas exercem no dia a dia: mãe, 
trabalhadora, estudante, cuidadora, esposa e dona do lar. As fun-
ções impostas pela sociedade patriarcal à mulher e sua participação 
marcada pelas relações de poder, pela invisibilidade no processo de 
produção de espaço diante do androcentrismo, das desigualdades de 
gênero, somado às pressões com os compromissos acadêmicos, sem 
contar as violências e os assédios comuns neste meio, acabam por 
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causar alterações psicofísicas nas discentes. Para a análise dos dados 
recorremos a autores/as como – Federici, Freud, Ribeiro, Strey, Ador-
no, Safatle, Santos, Silva – para abordar o conceito de gênero, tra-
balho, patriarcado e educação. A pesquisa apontou que as mulheres 
representam 56,8% do corpo discente na UFCAT, foi constatado que 
elas ocupam em maior número cursos de licenciatura e saúde, sendo 
apenas 8% de cursos das áreas de exatas. A pesquisa também apontou 
a existência de um ambiente machista e sexista na Universidade, o 
que contribui para, juntamente com as pressões e cobranças acadê-
micas, do trabalho e das tarefas domésticas, o quadro de adoecimento 
das mulheres que buscam usar e se apropriar do espaço da UFCAT.

Palavras-chave: Mulheres, Adoecimento, Universidade.

INTRODUÇÃO

Chegar à Universidade Federal é o sonho da maioria dos jovens. 
Disputar uma vaga requer do estudante de ensino médio dedicação, 
esforço e muito estudo. Se a escolha for por um curso de alta concor-
rência como odontologia, direito e psicologia exigem desvelo, mas 
se for medicina, com concorrência de 95,7381 candidatos por vaga é 
necessária certa devoção. Mesmo com as políticas públicas de acesso 
à Universidade por meio de cotas, é preciso um árduo caminho para 
ter o nome entre os aprovados na lista do SISU82. Porém, a relação 
dialética do grau de importância e alta qualidade de conhecimento 
gerado em um espaço com uma realidade de desigualdades, exclu-
são, abusos, ofensas, violência é adoecedor, principalmente para as 
mulheres. Essa contradição se dá pelo fato que, “um ambiente onde 
se localiza a alta camada da educação deveria garantir também um 
espaço de luta e resistência contra o racismo, classismo e homofobia” 

81. http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/410-sisu-535874847/76891-ate-o- segundo-
-dia-de- inscricoes-medicina -direito-e-administracao- sao-os-cursos- mais-procurados 
82. Sistema de Seleção Unificado
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(SANTOS, 2019, p.14) e dos três unicórnios capitalismo, colonialis-
mo e patriarcado citados por Santos (2020). Porém, as instituições não 
só não conseguem estabelecer ações para superar tais problemáticas, 
como propiciam um ambiente inseguro às mulheres ao legitimar prá-
ticas criminosas pela posição inerte, morosa e negligente na condu-
ção das denúncias e conclusão dos processos administrativos para as-
sédios morais, sexuais, estupros, condutas obsessivas e discriminação.

A análise do cotidiano dessas mulheres na relação com as enfermi-
dades do corpo é centrada na pessoa como um todo, ou seja, os múl-
tiplos papéis que elas desenvolvem na sociedade (mãe, trabalhadora, 
cuidadora, esposa, tia, avó, irmã, amante, chefe de família) somada 
às pressões do contexto educacional – as provas, seminários, leitu-
ras obrigatórias, estágios, projetos de pesquisa, grupos de estudos – 
“quando ingressam numa instituição superior que não são espaços 
tão seguros e/ou livres de violência como se espera de um ambiente 
acadêmico”. (SANTOS, 2019, p. 17). Disto se trata a pesquisa, levan-
tar dados sobre o adoecimento feminino entre as estudantes trabalha-
doras ou não, matriculadas nos cursos de graduação da Universidade 
Federal de Catalão.

O levantamento bibliográfico sobre gênero, mulheres, violência 
e Universidade a partir de autores/as como Federici, Freud, Ribeiro, 
Strey, Adorno, Safatle, Santos, Silva contribuiu para argumentar teori-
camente o adoecimento na UFCAT, com posteriori levantamento de 
dados na Coordenação de Graduação das estudantes com matrículas 
ativas 2019/2 e com questionário para análise e confecção de gráficos 
como instrumento de análise e para propor ações de intervenção que 
reduzam o adoecimento no ambiente acadêmico.

Para entender a herança histórica que a mulher carrega, é preciso 
compreender como se deu a construção do seu papel social ao longo 
dos séculos. Neste resgate histórico, constata-se que no feudalismo o 
trabalho era de subsistência, relatado por Federici (2017), a divisão se-
xual do trabalho se expressa em menor grau sem separação evidente 
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entre a produção de bens e a reprodução da força de trabalho, de 
modo que todos contribuíam para o sustento da família. Exerciam 
todas as funções dentro e fora do lar, e esse trabalho não era valoriza-
do além de torná-las mais independentes dos seus maridos. O traba-
lho coletivo, a cooperação mútua e a solidariedade contribuíam para 
a força frente à violência, consequências da Lei Canônica que dava 
ao marido direito de bater na esposa e dos sermões que pregavam a 
submissão.

Na Baixa Idade Média, a propriedade privada incentivou o êxodo 
rural e nas cidades elas passavam a viver em condições de pobreza. 
Faziam trabalhos mal pagos como a prostituição ou, em outros pou-
cos casos, exerciam profissões de melhor representação social como 
médica ou professora, bem como acesso a ocupações meramente 
masculinas: vendedoras ambulantes, fiandeiras, ferreiras, padeiras 
e açougueiras. Com mais autonomia social e menor subordinação 
à tutela masculina passaram a viver sozinhas ou como chefes de fa-
mílias com seus filhos, dividindo moradia com outras mulheres. No 
entanto, esta visibilidade começou a incomodar na medida em que 
ganhavam independência; os sermões dos padres eram comuns as 
“repreensões pela indisciplina” além de responsabilizá-las pelo poder 
sexual que tinham sobre os homens, e para tal era necessário até atos 
exorcistas, identificando o sagrado com a prática de evitar as mulhe-
res e o sexo e a normatização de ações misóginas como resposta as 
tentativas de resistência (FEDERICI, 2017).

No século XI, as mulheres tinham os mesmos direitos que os ho-
mens e desfrutavam de certa mobilidade social. Mas num movimento 
contrário, a Igreja e o patriarcado, reduziam a mulher a nada, expul-
sando-as das liturgias, transformando a sexualidade feminina como 
objeto de vergonha, além de tentar barrar o controle da natalidade 
ao mesmo tempo em que elas já dominavam os conhecimentos da 
função reprodutiva e outros saberes curativos. Tal controle foi visto 
como ameaça à instabilidade econômica e social na medida em que se 
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descriminaliza o estupro, legitima bordéis municipais para combater 
a homossexualidade com finalidade de aumentar a taxa de natalidade. 
Estas formas de dominância patriarcal, por meio da gestão suprema 
do Estado de permitir uma existência feminina no limite dos seus in-
teresses, gerenciam as relações de classe e supervisiona a reprodução 
da força de trabalho, faz perpetuar a violência sofrida pelas mulheres. 
Este período é bem demarcado como a caça as bruxas, em que elas, 
consideradas feiticeiras e hereges eram queimadas vivas em praças 
públicas para servir de exemplo a quem praticava o cuidado, a cura 
pelo conhecimento que não fosse pelo médico (FERICI, 2017).

O ápice da desvalorização do trabalho feminino se cristaliza no 
século XIX com a formulação burguesa do conceito de família e a re-
locação das mulheres para dentro de casa, com atividades do lar, que 
se restringe no cuidado com a casa, dos filhos e do marido. Esse novo 
papel social redefiniu o lugar da mulher na sociedade com relação 
ao homem, ressignificando a condição de reprodutora, aumentando 
sua dependência ao marido. Dona do lar passa a ser uma produção 
de trabalho não pago quando desenvolvido pela esposa e empregada 
doméstica de baixa remuneração quando feita por outra mulher, em 
sua grande maioria negra, jovem e sem escolarização, condicionando 
essa minoria a violências, assédios e abusos.

Com o surgimento do movimento feminista na década de 70, ini-
cia-se com o ingresso da mulher no mercado de trabalho e a luta pela 
igualdade de gênero, competição de igualdade em cargos antes ocu-
pados majoritariamente por homens e pela entrada na Universidade 
em busca de qualificação e melhores salários. Neste período em que 
mulheres avançam neste sentido, é importante frisar que as mulhe-
res negras ainda estavam subalternizadas, em condições análogas a 
escravidão e com pouco acesso a educação. O movimento que contri-
buiu para retirar a mulher da invisibilidade perante a sociedade, ain-
da não obteve êxitos para retirá-las da condição de vulnerabilidade e 
de exploração e mesmo atuando em múltiplas funções, como atesta 
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a pesquisa divulgada em maio de 2019 pelo IBGE83 demonstra que 
9 milhões de mulheres brasileiras, ou seja, 45% dos domicílios são 
chefiadas por elas, ainda permanecem numa condição de degradação 
social, que segundo Adorno (2008):

O caráter feminino e o ideal de caráter segundo o qual ele é modelado 

são produtos da sociedade masculina. A figura da natureza não defor-

ma apenas surge, deformada, como seu oposto onde se apresenta como 

humana, a sociedade masculina cria soberanamente nas mulheres o seu 

próprio corretivo e na contenção revela seu senhorio implacável; tão 

má como está, porém. Aquilo que no nexo universal de ofuscação bur-

guês se diz natureza não passa da marca da ferida da mutilação social. 

(ADORNO, 2018, p. 59).

Freud (1930) afirma que a cultura imposta socialmente é fator ge-
rador de alterações físicas e emocionais nesse corpo feminino. Uma 
das fontes de sofrimento está na “fragilidade de nossos próprios 
corpos e na inadequação das regras que procuram ajustar os rela-
cionamentos mútuos dos seres humanos na família, no Estado e na 
sociedade” (FREUD, 1930, p. 13). Infere-se que esse corpo é local de 
manifestação do adoecimento, mas não é a origem de tal, simples-
mente porque essa mulher reconhece essa cultura, tem consciência 
das suas imposições, escuta, respeita o “não pode”, “não devo”, po-
dendo até não concordar com as normativas, mas aceita esse “não”, 
tornando-a insatisfeita frente às imposições; o que é insuportável para 
o corpo, retorna como um sintoma, sendo o corpo o objeto que grita 
onde ela não pode gritar.

A sociedade patriarcal como castradora, repressora e violenta no 
processo de existência dessa mulher, bem como no seu papel execu-
tante, traz a cultura, conforme refere Silva (2003):

83. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística



381

Construção permanente que há uma co-determinação entre indivíduo e 

sociedade, tornando difícil o olhar sobre as relações de poder que deter-

minam suas características, pois as práticas estão encravadas nos gestos 

mais automáticos ou aparentemente mais insignificantes do corpo. (SIL-

VA, 2003. p.36-37).

Nesta perspectiva, o movimento feminista, de mobilização de con-
tra cultura, com objetivo de lutar por uma liberdade e por uma socieda-
de mais justa para as mulheres, de militância a fim de destacar o papel 
da mulher na sociedade patriarcal evidenciando a opressão que os ho-
mens exercem sobre elas. Federici (2017) retrata as ativistas e as teóri-
cas feministas tem o conceito de “corpo” como chave para entender as 
raízes da dominação masculina e a elaboração da identidade social da 
mulher. Por isso que na história das mulheres é imprescindível a análise 
do cerne dessa teoria: a sexualidade, a procriação e a maternidade; três 
fenômenos dispostos a serviço dos ideais culturais impostos pela socie-
dade e passíveis de frustração. Assim, a autora afirma:

Na sociedade capitalista, o corpo é para as mulheres o que a fábrica é 

para os homens trabalhadores assalariados: o principal terreno de sua 

exploração e resistência, na mesma medida que o corpo feminino foi 

apropriado pelo Estado e pelos homens, forçado a funcionar como um 

meio para a reprodução de trabalho. (FEDERICI, 2017, p. 34).

A reflexão proposta até aqui remete o dolorido e longo caminho 
percorrido pelas mulheres para superar as imposições patriarcais e 
adentrar no mundo acadêmico para garantir conhecimento, um di-
ploma e se posicionar no mercado de trabalho em iguais condições 
que os homens. Os dados do IBGE (2018), segundo a Agência Bra-
sil84, considerando a população com 25 anos ou mais com ensino su-

84. www.agenciabrasil.ebc.com.br acesso em 15/01/2020
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perior completo, as mulheres somam 23,5% e os homens 20,7%. O 
levantamento feito junto a Pró-reitora de Graduação da UFCAT das 
matrículas ativas 2019/2 também demonstra que as mulheres são a 
maioria, sendo 56,8% e os homens 43,2%. Esses números afirmam 
que elas enfrentam uma luta para se apropriar de um espaço machista 
e sexista, com diversidade de obstáculos para concluírem suas gra-
duações.

Sendo as mulheres um grupo socialmente vulnerável é impor-
tante posicionamento ético da instituição para propor amparo e o 
cumprimento da sua missão, não só de produtora e propagadora de 
conhecimento cientifico, como também protetora e interventora no 
enfrentamento das problemáticas que a Universidade contribui no 
adoecimento do corpo feminino. O processo socializador no âmbito 
acadêmico é alienador e repressivo pelo fato de internalizar o modelo 
ideal de conduta socialmente reconhecida. A postura institucional é 
adoecedora e conflitiva por permitir que esse corpo esteja vulnerável 
à manipulação, amordaçadas e presas, essas mulheres vivem debaixo 
das regras opressoras, sentem constante culpa, cerne do sofrimento. 
Ela se culpa pelas cobranças de ser “boa” mãe, esposa, funcionária, 
irmã, tia, avó e estudante. Essa culpa socialmente construída impede 
que elas, sendo mães, não podem estudar porque a prioridade é cui-
dar dos filhos. Na mesma lógica, se culpam, porque o ambiente uni-
versitário não foi construído para elas, se sobrecarregam e adoecem.

Os dados da Regional Catalão afirmam que existem 2.679 matrícu-
las ativas, excluindo status: formando, inativo, integralizando e tran-
cado no ano de 2019/2. O número de mulheres somam 1.524 e os ho-
mens 1.155. Elas são a maioria nos cursos de Administração (60,3%), 
Administração pública (60,6%), Ciências Biológicas (67,8%), Ciências 
Sociais (55,4%), Educação no Campo (64,1%), Enfermagem (85,9%), 
Letras (72,2%), Medicina (58,3%), Pedagogia (95,2%), Psicologia 
(81,7%) e Química (68,3%). Ou seja, em 11 dos 21 cursos da UCAT 
a representatividade feminina não sendo a minoria demográfica é o 
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grupo vulnerável por sofrerem discriminações e/ou violências recor-
rente, sistemática e negativamente e/ou sofrer similarmente violên-
cia em determinada sociedade (SANTOS, 2019, p. 27).

Apesar dos homens representarem a maioria nos cursos das Ciên-
cias da Computação (89,4%), Educação Física (58,09%), Engenharia 
Civil (56,43%), Engenharia de Minas (55,39%), Engenharia de Produ-
ção (54,28%), Física (73,50%), Geografia (50,65%), História (53,66%), 
Matemática (54,33%) e Matemática Industrial (64,62%), a porcentagem 
entre eles e as mulheres é pequena. Isto implica dizer, “que numa socie-
dade machista, e a Universidade um dos seus reflexos, elas tendem a ser 
mais vítimas nestes cursos, mais violentadas que os homens e por eles”. 
(SANTOS, 2019, p. 30). O conceito de interseccionalidade citado por 
Santos (2019) para problematizar as consequências estruturais entre 
dois ou mais eixos de subordinação, a saber, o patriarcalismo, a opres-
são de classe e outros sistemas de desigualdades básicas que estruturam 
as posições relativas de mulheres, como as ações políticas específicas 
geram opressões que fluem ao longo de tais eixos.

Um levantamento realizado no site da CDPA85 com atualização 
em 15/11/2019, há registros de 14 processos de 2016 a 2019 por as-
sédio moral, sexual, discriminação e conduta obsessiva para a Regio-
nal Catalão. Essas informações serão cruzadas com os resultados do 
questionário criado na plataforma google forms e enviado via e-mail 
para todas as estudantes matriculadas na instituição com matrícula 
ativa. As análises dos resultados responderão de que maneira a Uni-
versidade influencia no adoecimento da mulher e quais estratégias de 
ações que poderão minimizar os efeitos maléficos sentidos por este 
grupo durante a graduação.

Até o momento é possível identificar, nesta pesquisa, de que ma-
neira o espaço acadêmico contribui para o adoecimento das mulheres. 
Dentre os múltiplos papéis que ela desenvolve na sociedade, percebe-se 

85. Coordenação de Processos Administrativos: www.cdpa.ufg.br, acessado em 15/11/2019
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que a demanda do contexto universitário agrega para promover altera-
ções psíquicas e físicas das discentes da UFCAT, uma vez que, nos resul-
tados preliminares, 67,3% das entrevistadas afirma que, a instituição, ao 
mesmo tempo que acolhe, adoece. Outro dado que permite uma refle-
xão, é a na afirmação de 61% das discentes acreditam que os sintomas 
como enxaqueca, insônia/sonolência, pressão alta, choro sem motivo, 
irritação ou nervosismo estão relacionados com as diversas funções so-
ciais, pressão e os compromissos impostos durante a graduação como 
provas, seminários e pesquisas, por exemplo.

Quando 58,2% apostam na desigualdade de gênero, em que as 
mulheres são menos favorecidas, subestimadas, subjugadas, desquali-
ficadas e desacreditadas no ambiente universitário, pode refletir como 
este universo de mais da metade da população feminina é percebido 
por elas e compõe suas subjetividades. De maneira que, a pesquisa ca-
minha para tecer conclusões que, para além das obrigações que com-
põe o processo de aprendizagem, elementos como os diversos tipos 
de assédio e suas frequências são fatores causadores no adoecimento, 
já que 65,2% afirmam ter passado por tal violência, 38,5% dentre as 
opções “não” e “sem resposta” não se sentem seguras, respeitadas (fí-
sica, moral, emocional e psicossocial) no ambiente acadêmico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa tem importante relevância para debater os resultados 
nos espaços ocupados pelas discentes na UFCAT, e como a instituição 
poderá contribuir para promover a saúde mental dessas estudantes, 
ao concluirmos que sendo a maioria nos diversos cursos, já não se 
pode invisibilizar estes sujeitos que dominam as narrativas neste espa-
ço, passando a ter poder, uma vez que ao tomar a voz, influenciam a 
ordem do discurso, que até então era masculino.

Uma vez que o sujeito (a mulher) existe, se apropriam do lugar 
de fala, que até então, só se encontrava na história, na condição de 
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objeto, ditas por um terceiro (homem), que determinava o lugar que 
elas poderiam ocupar, ou seja, um lugar materno ou um lugar do-
méstico. Ao emergir na linguagem, passando a existir, tentam ago-
ra modificar esse discurso. Na instituição, elas passam a narrar essa 
história se deslocando da figura social até então imposta, buscando a 
liberdade de poder atuar na academia como protagonistas e empode-
radas em novos papéis sociais: trabalhadores e estudantes.

Porém, ao tomar para si o discurso, a fala, este sujeito passa a ter 
responsabilidade sobre sua escolha de fazer-se existir, e com isso as 
consequências de tal eleição. O grande problema da insatisfação, do 
mal estar do corpo, aqui descrito como um corpo adoecido, devido 
aos grandes esforços para manter esse “ser mulher”, o que fazer a 
partir de então? É possível “tornar-se mulher” e não bancá-la sendo 
o mesmo que assumi-la? As consequências psíquicas deste devir le-
vantado nos dados sobre os principais sintomas físicos sentidos em 
2019 por elas, reflete o quão desconfortadas ainda se sentem com 
esta posição.

Portanto, a mulher, que é a maioria na UFCAT, vem se aproprian-
do do espaço demarcado por inúmeras barreiras, reconhecendo que 
a instituição que promove o conhecimento científico, é contribuin-
te para o adoecimento quando muitas sofrem todo tipo de assédio, 
porém ainda silenciadas. Não oferece acolhimento e apoio quando 
necessitam de escuta para seus sintomas, para suas angústias ou para 
impedir abusos e assédios; por retratar um ambiente ainda elitizado, 
branco e sexista, de posse de discurso eurocêntrico, com pouca aber-
tura para o saber científico delas, reafirmando como local de reprodu-
ção de vulnerabilidade que ainda representam.
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RESUMO: Este resumo apresenta a pesquisa – Avanços e retro-
cessos no debate sobre gênero e sexualidade nas escolas: do governo 
do PT ao Bolsonarismo – uma pesquisa de prolicen com objetivo de 
investigar as políticas públicas na área da educação implementadas 
durante os governos do PT e que atenderam a uma demanda histó-
rica de professores/as para a formação e trabalho com a temática. A 
pesquisa pretende analisar como foi o percurso de avanços e os recen-
tes retrocessos após o golpe de 2016 e a ascensão ao poder do Bolso-
narismo, que tem como uma das caraterísticas o discurso de extrema 
direta ultra conservador e a valorização da família, contrapondo-se 
radicalmente ao processo de avanço no campo do debate sobre gê-
nero e sexualidade iniciado no governo anterior, como a criação de 
Conselhos, ministérios e secretarias - como a SECADI, por exemplo. 
Valendo-se de instrumentos como o movimento Escola Sem Partido, 



388

o Bolsonarismo instituiu uma política de perseguição e desativou to-
dos os programas nesta área, como apontam os autores/as; Proner 
et al (2016), Sader (2013), Galego (2018). Desta forma esta pesquisa 
tem como metodologia o levantamento de dados em fontes secun-
dárias acerca de programas e políticas públicas na área da educação 
e formação de professores implantados e, posteriormente, extintos 
prejudicando tanto o trabalho que já era realizado como a formação 
de professores, além de um forte processo de perseguição ideológica 
a professores/as que realizam este trabalho. Desde que o PMDB as-
sumiu o governo no final de 2016 o desmonte de tais políticas avan-
çou e, com as eleições de 2018 e vitória de Jair Bolsonaro, o país vive 
um processo de retrocesso absoluto de todas as políticas no campo da 
educação que abordam as questões acima citadas. O presente traba-
lho justifica-se pela necessidade de analisar o atual contexto de transi-
ção de um governo democrático de centro esquerda para um gover-
no ultraconservador a partir da leitura das políticas educacionais que 
abordam as questões de gênero, sexualidade e diversidade.

Palavras-Chave: ensino, gênero, diversidade, inclusão, formação.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho é produto do projeto de iniciação científica – 
PROLICEN com bolsa UFG. Assim, a pesquisa, que está em andamen-
to, possui como tema central os “Avanços e retrocessos no debate sobre 
gênero e sexualidade nas escolas: do governo do PT ao Bolsonarismo”, 
tal como o título remonta o intuito é analisar as posturas dos últimos 
governos em relação ao ensino e a temas que garantam o direito dos 
diversos corpos não só a sala de aula mas em todos os espaços.

Para a produção deste foi realizado o levantamento de referenciais 
bibliográficos para entender conceitos como o gênero, a sexualida-
de, a diversidade, para elucidar o temor destes temas pela ala mais 
conservadora da sociedade. Também foram exploradas análises 
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conjunturais que examinam algumas políticas que foram criadas ou 
excluídas, para isso foram usados, além de artigos científicos, blogs e 
matérias jornalísticas.

Assim, a presente pesquisa justifica-se pela necessidade de mensu-
rar os – Avanços e retrocessos no debate sobre gênero e sexualidade 
nas escolas: do governo do PT ao Bolsonarismo – a partir da leitura 
das políticas educacionais que abordam as questões de gênero, sexua-
lidade e diversidade, pois tais temas estiveram em foco em toda esta 
transição, por vezes utilizados e manipulados de forma pejorativa 
para garantir a vitória na disputa eleitoral.

METODOLOGIA

Para o fundamento de tal pesquisa, foi necessário entender a con-
juntura do país nos últimos vinte anos e para isso foram revisados 
livros que trazem um compilado de artigos como o organizado por 
Sader (2013); Argolo e Rubim (2018); Proner et al (2018) e Galego 
(2018). Em complemento, artigos e teses foram explorados para abor-
dar o tema específico das políticas públicas em foco, principalmente 
as de educação, diversidade e gênero, como Santos (2013); Frigotto 
org. (2017); Dickmann; Bernart (2017); Ramos, Heinsfeld (2017).

Tendo em vista que a temática abordada é recente, e que a produ-
ção teórica sobre o período ainda é escassa, alguns dados e análises 
conjunturais foram explorados em matérias jornalísticas, blogs e ou-
tras mídias que noticiaram as mudanças e teceram analises sobre.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Tendo em vista que desde o mandato intérmino de Fernando Co-
lor até o governo de Fernando Henrique Cardoso as perspectivas que 
norteavam o governo eram de base estritamente liberal, com diretri-
zes como o livre mercado e a minimização do Estado, ações políticas 
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de assistência social eram deixadas em segundo plano e até mesmo 
negligenciadas. quando Luís Inácio Lula da Silva consegue ser eleito 
para a presidência o que se tem é um país afundado em uma desigual-
dade social, com taxas de crescimento engessada como aponta Pon-
chmann (2013) ao mostrar que em 2000, a economia brasileira era a 
13° do mundo com quase 11 milhões de pessoas tendo o rendimento 
do trabalho correspondendo cerca de 39% da renda do pais.

Assim, o desafio de inverter tal situação com a diminuição da po-
breza e desigualdade de renda do trabalho foi encarado pelo governo 
como ponto inicial de atuação. De modo que, buscou-se enfrentar a 
problemática gerando empregos e melhorando as políticas de assis-
tência social, juntamente com o aumento do poder de compra para 
com o trabalhador, houve verdadeira expansão do Estado de bem-es-
tar social que deveria estar em voga desde a Constituição Federal de 
1988 mas que foi deixada de lado por governos anteriores.

Este novo projeto de país, que teve como slogan “Brasil um país 
de todos” impactou num início do que seria um processo de eman-
cipação das minorias, que além das perspectivas econômicas e traba-
lhistas passa diretamente pelas novas políticas ligadas a situação das 
mulheres. Frente a isso, Oliveira (2013, p. 324) diz que “esta vontade 
de introduzir a dimensão de gênero nas políticas públicas é a de rom-
per com a concepção de direitos humanos que mantinha a dimensão 
de neutralidade e da cidade universal coloca-se como um dos pontos 
estruturantes dessa gestão”.

Alguns dos programas como a Política Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional fortalecida pelo Fome Zero, em articulação 
com a Secretaria de Políticas e Promoção da Igualdade Racial (Seppir) 
a Política de Promoção da Igualdade Racial, a Política da Promoção 
da Igualdade de Gênero pela SPM – Secretaria de Políticas para as 
mulheres, esta que teve grande importância sendo criada em 2003 
enquanto secretaria especial e no governo de Dilma Rousseff  (2010) 
atingindo patamar de ministério, forma de grande importância. No 
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mandato da presidenta, estas políticas foram reforçadas com a am-
pliação de programas como o Brasil sem Miséria e o Bolsa Família, 
Oliveira (2013 p. 324) afirma que “mais de 70% dos beneficiários são 
mulheres que afirmam ter adquirido autonomia e poder de escolha 
nem desde o que comprar até em relações afetivas”.

Nesse sentido, destaca-se a importância da SPM, que inaugura no 
Estado brasileiro um espaço que afirma a desigualdade de gênero 
apontando que isto altera a estrutura de desenvolvimento socioeco-
nômico, político e cultural, com o intuito de aumentar o amparo es-
tatal no sentido de que estas tradições culturais patriarcalistas fossem 
neutralizadas a ponto de assegurar a ascensão feminina aos diferentes 
espaços de direito. No que tange a violência doméstica, a SPM instau-
ra a Central de Atendimento à Mulher, para complemento e maior 
efetividade da Lei n. 111.340/2006, a Lei Maria da Penha que, após 
anos de omissão estatal, foi um marco, pois instaura mecanismos 
para coibir e prevenir qualquer tipo de violência doméstica ou afetiva.

O que se tem, juntamente com a lei é uma verdadeira rede de 
apoio pautada em casas-abrigo, centros de atendimento, delegacias 
especializadas ao atendimento à mulher, serviços de saúde, promo-
torias e outros núcleos especializados na causa. No governo de Dil-
ma estas ações são ampliadas e consolidadas. Em 2013 o marco deste 
compromisso é o programa de enfrentamento a violência de gênero 
“Mulher: viver sem violência” para melhorar o acesso das mulheres 
aos programas sociais.

No campo educacional, a perspectiva andava lado a lado com as 
demais já citadas, assim Lula tinha como slogan de campanha “Uma 
escola do tamanho do Brasil”, associando-a como porta para luta con-
tra desigualdade, e para retomada de um crescimento econômico do 
país. Assim, de acordo com Oliveira (2013), para a esquerda a edu-
cação era um direito social indispensável, com isto estava no centro 
das atuações governamentais. Nos mandatos petistas observou-se 
uma busca pela democratização do ensino, partindo desde a emenda 
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Constitucional n. 59 de 11 de novembro de 2009 que alterou a consti-
tuição federal no sentido de garantir e estabelecer a obrigatoriedade 
da educação básica gratuita a indivíduos de quatro a dezessete anos, 
mantendo oferta a todos aqueles que a não tiveram em seu tempo.

Juntamente, a Emenda Constitucional n. 53 de 19 de dezembro de 
2006 que foi consolidada pela Lei n. 11. 494 de 20 de junho de 2007 
que criam o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização do Magistério (Fundeb). Na educação supe-
rior o trabalho foi intenso e continuado dentre os mantados de Lula e 
Dilma, já em 2005 com a instituição do Programa Universidade Para 
Todos (Prouni) por meio da Lei n. 11.096/2005, Oliveira (2013) apon-
ta que se esta medida vem para suprir as vagas no ensino superior 
privado cuja maciça expansão advém das políticas de mercantilização 
educacional do governo Fernando Henrique Cardoso.

Em relação as universidades federais, o Programa de Apoio a Pla-
nos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) 
de 2007, buscou a expansão física, pedagógica e acadêmica da rede 
federal de educação superior. Este programa foi constituinte do Plano 
de Desenvolvimento da Educação (PDE) com iniciativas que visaram 
aumento de vagas, ampliação dos cursos noturnos, promoção de ino-
vações pedagógicas, combate à evasão dentre outras medidas que vi-
sam a suprimir as desigualdades sociais e educacionais (Oliveira 2013). 
Paralelamente ao Reuni, medidas foram tomadas para promoção da 
igualdade no ensino superior, uma destas foi a Lei n. 12.711/2012 que 
institui cotas raciais, econômicas e escolaridade, esta seria a consoli-
dação da perspectiva de democratização do ensino.

Em relação a outros governos, os mandatos petistas teve como di-
ferencial o espaço de debate aberto entre governo e sociedade civil, no 
que tange ao espaço educacional a Conferência Nacional de Educa-
ção – CONAE (2010) e o Fórum Nacional de Educação – FNE (2010) 
estabeleceram canais de diálogo para melhor atender as demandas 
educacionais. Neste contexto emerge, também, a implementação 
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da Lei 10.639/03 que altera a Lei de Diretrizes e Bases – LDB Lei nº 
9.394/96 – para atender as pautas levantadas por movimentos sociais 
em especial as inúmeras levantadas através das lutas do movimen-
to negro – no sentido de inserir nos ensinos fundamental e médio o 
debate sobre a história e cultura afro-brasileiras e africanas. Tal ação 
afirmativa representa “uma mudança não só nas práticas e nas políti-
cas, mas também no imaginário pedagógico e na sua relação com o 
diverso, aqui, neste caso, representado pelo segmento negro da popu-
lação.” (Gomes, 2011)86.

Em relação ao debate voltado a gênero, sexualidade e diversidade, 
nas escolas os docentes não se sentiam preparados para atuar em tais 
temas, devido à falta de formação para isto. Devido a esta conjuntura 
coube a SPM atuar de forma transversal com secretarias ministérios 
para abrir campos de formação e debate atuando em conjunto com a 
Secretaria de Educação Continuada, Diversidade e Inclusão (Secadi), 
seu objetivo era levar educação para grupos da margem social com 
qualidade e equidade, sendo assim, como aparece no portal eletrô-
nico da Andifes seu intuito era “Contribuir para o desenvolvimento 
dos sistemas de ensino, voltado à valorização das diferenças e da di-
versidade sociocultural, à promoção da educação inclusiva, dos direi-
tos humanos e da sustentabilidade socioambiental.”87 Sua atuação era 
no sentido de apontar através da educação caminhos para superar os 
preconceitos de gênero e sexualidade, e o abismo educacional entre 
homens e mulheres ponto que colabora com a histórica pobreza fe-
minina e o aprisionamento nas tarefas domésticas.

Assim, para minimizar a falta de formação dos educadores para 
com questões de gênero e diversidade programas como o Gênero e 
Diversidade nas Escolas – GDE que se constituiu como política de 

86. Disponível em: <http://antigo.acordacultura.org.br/artigo-25-08-2011> Acesso: 
24/06/2020.
87. Disponível em: <http://www.justificando.com/2019/01/17/extincao-secadi-campo-e-
ducacao-conjuntura-atual/> Acesso: 24/06/2020.
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governo direcionada para a formação de professores que atuam na 
educação básica, de modo a fortalecer uma educação para operar 
com gênero, sexualidade e raça-etnia (Dorneles e Wentz 2019). Esta 
política, visava a formação continuada dos professores da rede públi-
ca de ensino, ofertando cursos em nível de extensão e especialização, 
nos temas já citados visando “provê-los/as de ferramentas para re-
fletirem criticamente sobre a prática pedagógica individual e coleti-
va e combaterem toda forma de discriminação no ambiente escolar.” 
(CARRARA et al., 2011, p. 54 apud Dorneles e Wentz 2019 p. 3).

Neste sentido, o início do programa com uma fase piloto com mil 
vagas ofertadas, duzentas em cada região do país, marcado pela baixa 
evasão apenas 19%, pequena para cursos da modalidade EaD. Em se-
gunda fase juntamente com a Universidade Aberta do Brasil – UAB/ 
CAPES/MEC em parcerias com universidades públicas, a partir do ano 
de 2008 foram capacitados mais de 13 mil professores e, em 2010, 15 mil 
de acordo com o site do atual Ministério da família e dos Direitos Hu-
manos. Sendo assim, esta política visava a de quebra do padrão calcado 
em enxergar a diferença como problema a ser esquecido e escondido.

Durante o segundo mandato a presidenta Dilma Rousseff acaba so-
frendo um golpe articulado por “homens, brancos, ricos violentos e vo-
razes que se explicitaram como estruturantes do patriarcado brasileiro 
que une gênero, raça e classe” (Menicucci, 2018 p. 66). Deste modo, 
Menicucci aponta que o que sucedeu foi um golpe patriarcal, machista, 
sexista, capitalista financista, fundamentalista mediático e parlamentar, 
no sentido que houve uma atuação transversal entre os setores da bur-
guesia brasileira, para interromper a ascensão de milhões de brasileiros 
no que se denomina popularmente de classe média – uma nova classe 
trabalhadora que possuía um poder de compra jamais existente no pais 
– a fim de manter privilégios de distinções de classe.

No período que sucede o golpe o mandato de Michel Temer (maio 
de 2016 – dezembro 2018) emerge com um governo cujo objetivo era 
o de colocar em vigência uma série de reformas que visaram garantir 
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a manutenção dos privilégios burgueses por meio da maior explora-
ção da classe trabalhadora, porém com discurso de recuperar a con-
fiança de mercado e o crescimento do país. O período é marcado por 
uma queda tímida da inflação e do desemprego, pela precarização do 
trabalho e recorde em ocupações informais atingindo cerca de 23,8 
milhões de pessoas de acordo com o Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e estatística – IBGE.88 Soma-se isto o tímido crescimento do PIB e 
do aumento do número de pessoas abaixo da linha de pobreza como 
também aponta dados do IBGE 54,8 milhões de pessoas e 2017, de 
acordo com esta pesquisa num recorte de lares sustentados por mu-
lheres, negras, sem cônjuges e com filhos o número chega a 64%.

Foi o período de um governo impopular que não representou em 
nada a pluralidade de indivíduos que constituem a população brasi-
leira, vale ressaltar o retrato dos ministros de Temer, todos homens, 
brancos, e de classe alta. Para além do simbolismo, isto incidiu dire-
tamente na filosofia de um governo conservador e que levou a fren-
te o ideário neoliberal. Um exemplo foi a Lei 13.467/17 da Reforma 
Trabalhista que flexibilizou a relação trabalhador-patrão retirando 
alguns direitos garantidos pela CLT, deixando-os passiveis de nego-
ciação, que passou a ser individualizada pois a mesma trata de diluir a 
ação dos sindicatos, ou seja, aumenta-se a exploração do trabalhador 
e diminui sua capacidade de reivindicação. Soma-se à Lei 13.427/2017 
também chama de Lei da Terceirização.

Estas medidas, foram danosas aos direitos dos trabalhadores/as 
em especial às mulheres tendo em vista que ignora que muitas das 
brasileiras se ocupam em tripla jornada, além de permitir absurdos 
como “que mulheres gravidas e lactantes trabalhem em lugares insa-
lubres, mediante autorização medica” (Santana, 2018 p. 171). Ainda 
no campo dos direitos das mulheres o golpe representou o fim do 

88. Disponível em: < https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/reda-
cao/2018/12/05/ibge-trabalhadores-informalidade-brasil-2017.htm> Acesso: 24/06/2020.
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Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, que 
foi diluído para secretarias do ministério da justiça sendo mais bu-
rocratizado perdendo capital e força de atuação, defasando algumas 
políticas públicas.

No campo da educação a medida aprovada em 2016 que retirava a 
obrigatoriedade de a Petrobrás ser a única exploradora do pré-sal afe-
tou diretamente o campo educacional e da saúde tendo em vista que 
Dilma tinha sancionado que parte dos lucros deveriam ser direcio-
nados a tais áreas. Também foi sancionada a Emenda Constitucional 
55/17 que estabeleceu um teto de gastos que afetou diretamente a 
saúde e educação tendo em vista que limitou os gastos sendo a soma 
da correção inflacionaria e dos gastos do ano anterior, de forma que 
com alterações de preços o orçamento é basicamente congelado, o 
que inviabilizou a expansão de políticas públicas que melhorem os 
serviços públicos.

Neste pacote neoliberal que busca mercantilizar a educação soma-se 
a LEI Nº 13.415/2017 que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/1996, alocando no currículos os 
conteúdos por itinerários formativos: linguagens e suas tecnologias; 
matemática e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; 
ciências humanas e sociais aplicadas e formação técnica e profissional. 
Assim o que antes era abordado em disciplinas especificas o que po-
tencializa a análise agora seria posto com outras séries de conteúdos 
em grandes eixos, isto representa não só uma visão mercadológica do 
ensino como “o reforço à concepção newtoniana-cartesiana acerca do 
conhecimento e o estímulo à visão utilitarista, intensificando também 
à dualidade estrutural do ensino (propedêutico e profissional) em de-
trimento da abrangência de finalidades do ensino médio proposta pela 
LDB nº 9.394/96” (Ramos e Heinsfeld, 2017, p. 1).

Deste modo, a reforma reproduz uma educação que vai de encon-
tro com os interesses do capital em que o interesse é único e exclusivo 
em formar mão de obra, se os conteúdos já abordados anteriormente 
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são esvaziados, temas como gênero, sexualidade, racismo, diversida-
de acabam sendo esquecidos e deixados de lado. Esta reforma na Base 
Nacional Curricular – BNCC, marca uma busca pela padronização da 
educação ignorando pressupostos anteriores – da própria LDB altera-
da em seu artigo 6 – que visavam fomentar uma educação voltada a 
atender as diversidades regionais, estaduais e locais.

Soma-se isto, ao fato de que desde o fim do primeiro mandato de 
Dilma em 2010 já se se iniciou uma caçada no Brasil dentro do Con-
gresso – com auxílio de movimentos conservadores como o Movi-
mento Brasil Livre – aos projetos que trabalhavam questões de gênero, 
sexualidade e diversidade, a fim de barrar estes. Com isso, foram utiliza-
das inúmeras táticas em discursos para causar o que Rubin (2003) deno-
mina de pânico moral, e criar em torno da sexualidade, principalmente 
das crianças um monstro denominado “ideologia de gênero”.

É neste contexto que a antiga Escola Sem Partido, lei que é discuti-
da desde 2004, retorna com um debate caloroso no congresso, revivi-
do por estes conservadores e neo pentecostais presentes na Câmara. 
Tal projeto, não foi aprovado, porém a sua discussão e a busca por 
apoio para legitimá-lo é assombroso, este visa uma volta a perspecti-
va positivista de fazer ciência, uma produção de conhecimento apolí-
tico, que na verdade “a ideologia da neutralidade do conhecimento e 
da redução do papel da escola pública de apenas instruir, esconde-se 
a privatização do pensamento e a tese de que é apenas válida a inter-
pretação dada pela ciência da classe detentora do capital.”(Frigotto, 
2017 p. 29)..

Este projeto, transforma a sala de aula em uma trincheira de guer-
ra de modo que “a pedagogia da confiança e o diálogo crítico são 
substituídos pelo estabelecimento de uma nova função: estimular os 
alunos e seus pais a se tornarem delatores” (Frigotto apud Ciavatta 
2017 p. 8). Assim, buscam a todo momento munir alunos de celula-
res em sala para que filmem abordagens e que isto seja usado fora 
de contexto para punir professores, este clima de denuncismo acaba 
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por demonizar o professor por este simplesmente praticar o ato de 
educar, construir conhecimentos livres de amarras, propiciar a alu-
nos a possibilidade de interpretar o mundo de forma crítica, Frigootto 
(2017), ainda aponta que esta miséria educacional e monetária que as-
sola milhões de família culmina numa miséria cultural que favorece o 
controle da mídia e da igreja sustentáculos destes governos pós golpe.

A aprovação de leis parecidas com o Escola Sem partido marcam o 
que seria a morte do ato de educar no Brasil, sem a possibilidade de tra-
tar assuntos de forma crítica e construtiva apenas reproduzindo um co-
nhecimento com o qual o capital tem interesse para seu funcionamento. 
Com isso, temas como sexualidade, diversidade, gênero, respeito as di-
ferenças são exclusas do currículo escolar ou aplicados com uma abor-
dagem rasa e descontextualizadas transformando o ambiente da escola 
em reprodutor de preconceitos cristalizados na sociedade. Em comple-
mento a este desastre, o fim da Secadi marca este momento em que o 
governo busca voltar para o período em que o debate era ignorado.

Deste modo, o que se teve no fim do governo Temer foi a destruição 
do legado da Constituição de 1988 e das poucas conquistas dos movi-
mentos sociais nos anos petistas. A luta contra as minorias, a diferença 
estava colocada como uma das frentes de atuação e a escola foi um es-
paço escolhido para isso, daí a abordagem de tais temas foram inviabili-
zadas. Porém, era só o início de uma investida ao poder, assim, após um 
polêmico mandato golpista e um processo eleitoral conturbado marca-
do pela explosão das perigosas “Fake News”, o ex-militar Jair Messias 
Bolsonaro acaba sendo eleito, figura controversa que une em sua perso-
nalidade os três pilares da nova direita brasileira de acordo com Miguel 
(2018) o libertarianismo, fundamentalismo religioso e a reciclagem do 
antigo anticomunismo, combinação perigosa com a aberta apreciação 
dele para com regimes fascistas como o militar de 1964.

Após 27 anos na Câmara de Deputados e sem grandes projetos 
aprovados, Bolsonaro ficou conhecido por suas falas polêmicas de ata-
que a minorias e por discursos ofensivos contra colegas de profissão 
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e repórteres, discursos que foram aceitos por grande parte da popu-
lação brasileira. Assim, “a pauta neoconservadora é basicamente a de 
restauração da autoridade da lei, do restabelecimento da ordem e da 
implantação de estado mínimo que não embarace a liberdade indivi-
dual e a livre iniciativa” (Almeida, 2018 p. 28). É daí que emerge no 
executivo duas agendas de atuação a neoliberal reformista e a ideo-
lógica conservadora, causando percas em diferentes campos, como 
fechamento de políticas públicas de apoio a minoria a perseguição de 
tudo aquilo que foge a disciplina crista burguesa.

E este período está sendo marcado por uma Reforma da Previdên-
cia mais rigorosa que a proposta de 2016, que basicamente visa difi-
cultar o acesso a aposentadoria e ao finalmente consegui-la será com 
valores bem abaixo, o que só castiga e explora mais a classe trabalha-
dora e não desafoga as finanças do país, mantendo privilégios daque-
les que possuem grandes fortunas. Além disso, o desmantelamento 
de órgãos de fiscalização como IBAMA e ICMBIO um grande esforço 
para a flexibilização das leis de proteção ambiental. Ainda, o fim do 
Fundo Amazônia que arrecadava fundos para proteção da floresta 
assim culminando em mais desmatamentos, chegando a 29%, maior 
área devastada nos últimos 11 anos89.

Soma-se isto a liberação em massa de agrotóxicos, visando be-
neficiar grandes produtores do agronegócio e empreendimentos de 
mineração, em detrimento de camponeses e populações originarias 
como índios e quilombolas. “A acumulação financeira privada e o 
empobrecimento populacional é uma contradição chave do modelo 
neoliberal capitalista” (Cutrim e Sefair, 2019 p. 36) ainda “Políticas 
como a Reforma da Previdência, a Reforma Trabalhista, a liberação 
para saque do FGTS, implementadas no contexto pós golpe de 2016, 
são austeras porque reduzem o custo do trabalhador e aumentam a 

89. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-encerra-primeiro- ano-
-com-avancos- na-economia -retrocessos-na-educacao-meio-ambiente-24163356> Acesso: 
03/03/2020.
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desigualdade social ”(Cutrim e Sefair, 2019 p. 35). Ou seja, este mode-
lo desmantela as políticas com que o Estado da assistência ao traba-
lhador, corroborando para o aumento do desemprego e concentra-
ção de renda.

Em relação à política para às mulheres, que como já dito por um 
momento teve um certo avanço, Bolsonaro ao entrar funda o Mi-
nistério da Mulher Família e Direitos Humanos, sob o comando da 
representante da bancada da bíblia Damares Alves que por sua vez 
também tem diversos discursos polêmicos e conservadores. Sendo 
um deles a “menina veste rosa e menino veste azul” apontando apoio 
a heteronormatividade. Ainda em discurso o presidente aponta em 
uma fala que, para que a concepção de família mude é necessário que 
mude a constituição e mesmo assim vou continuar acreditando na 
família tradicional.”90 Assim, este espaço do ministério é mais um lo-
cal de produção de retrocessos do que avanços, sem grandes políticas 
aprovadas parte-se de uma inércia para um temido regresso, afinal 
se baseiam em uma concepção de família cristã que não representa a 
totalidade de famílias brasileiras.

No campo da educação discursos como o do ministro da Educa-
ção Abraham Weintraub de que “as universidades públicas brasileiras 
promovem balbúrdias em seus campus”91 realizaram uma força tarefa 
para deslegitimar a existência das Universidades e Institutos Fede-
rais, passo que indicou um início de processo de privatização, pois 
junto com isto vieram inúmeros cortes ao Ministério da Educação, 
cortes em bolsas de pesquisas e pós graduação. O que ocorreu foi 
um início de sucateamento e de difamação das instituições para assim 
realizar o que seria uma privatização, que culminou na proposta do 

90. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-esta-
do/2019/08/10/bolsonaro-familia-e- homem-e-mulher- porque-esta -na-constituicao-e-na-bi-
blia.htm Acesso: 03/03/2020;
91. Disponível em https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,mec-cortara-verba- de-
-universidade-por- balburdia-e -ja-mira-unb-uff-e-uf ba,70002809579> Acesso: 03/03/2020;
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FUTURE-SE programa que visa injetar nas universidades capital pri-
vado, o que destrói a autonomia financeira e de produção de conheci-
mento das Universidades, o programa ainda não foi aprovado, mas já 
é bastante criticado por representar um grande retrocesso.

Ainda no campo educacional, a agenda de reforma ideológica ata-
cou as universidades devido ao fato de o governo acreditar que ne-
las existem uma grande força ideologia esquerdista de doutrinação 
em torno da produção de conhecimentos progressistas, do marxis-
mo cultural e de ideologia de gênero92.. Isto também, culmina em 
discursos contrários ao desenvolvimento de concursos públicos e na 
ineficiência dos funcionários concursados que o próprio Ministro da 
Economia denominou de “parasitas”93 matando o hospedeiro, para 
legitimar uma futura reforma administrativa quebrando a estabilida-
de e tornando passível de terceirização dentre as outras reformas de 
precarização do trabalho, e aumentando o controle ideológico dentro 
das instituições públicas.

Isto se agrava com o Programa Nacional das escola Cívico-milita-
res (Pecim), que tem a premissa de levar a disciplina militar as esco-
las, mas com real objetivo a padronização e controle dos corpos, um 
crime contra a liberdade de existências das crianças e jovens que são 
descaracterizadas pelo padrão imposto pelo militarismo, para além 
ainda se tem a censura de temas dentro destes espaços afinal são lo-
cais de controle. O impacto disto, é que sem espaços que debatam e 
que preparem docentes para lidar com todo tipo de alunado, questões 

92. Uma das frentes de atuação da equipe de Bolsonaro desde a campanha é barrar que 
assuntos de gênero sejam debatidos socialmente, principalmente nas escolas, por isso o pre-
sidente é adepto ao termo pejorativo ideologia de gênero, esvaziando questões de suma im-
portância tratando como monstro que assombra a utópica “Família tradicional Brasileira”. 
Sobre a posição contraria do presidente em relação a questão do gênero ser abordado nas 
escolas ver: <https://noticias.r7.com/educacao/bolsonaro-quer-projeto- que-proiba-ideolo-
gia- de-genero -nas-escolas-03092019> Acesso: 03/03/2020;
93. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/02/07/paulo-guedes-
-compara- funcionario-publico-a- parasita-ao -defender-reforma-administrativa.ghtml> Aces-
so: 03/03/2020.
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como discriminação e preconceitos deixam de ser combatidas com 
tanta veemência, deixando brechas para que estas sejam até mesmo 
intensificadas.

Afinal, o fantasma do Escola Sem Partido ainda assombra as salas 
de aula brasileira, tudo isso cria uma atmosfera em que o professor é 
caçado como o vetor dos problemas, os conteúdos são simplificados às 
necessidades do capital e os corpos são controlados. Não se abre espaço 
para discussões em torno de gênero, sexualidade e diversidade, deixan-
do isso em aberto, gerando crises existenciais, problemas psicológicos, 
além de perpetuar ataques às plurais existências, que toma dimensões 
genocidas com o desmantelamento das políticas assistencialistas do Es-
tado, que deixam as minorias a mercê da própria sobrevivência

Estas questões são reflexo de uma reconfiguração não só educacio-
nal, mas também do Estado, que através destas políticas neoliberais 
conservadoras que visam reprimir o diverso, busca controlar os cor-
pos ter o diferente como problema a lidar com a pluralidade existen-
te. Formam um conjunto de necropolíticas genocidas, que começam 
na escola e terminam na aposentadoria, voltadas a exclusão das mi-
norias aos seus direitos, afinal, “os corpos que não são rentáveis para 
o capitalismo neoliberal, que não produzem nem consomem, são 
deixados para morrer” (VALVERDE, 2017 apud Cutrim, Sefair, 2019 
p. 31). O que se tem é uma verdadeira valorização da engrenagem 
capitalista em detrimento das existências das pessoas que são vistas 
apenas como máquinas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para estar numa condição de poder no nível de controlar o execu-
tivo de um Estado democrático é necessário garantir apoio e levantar 
inúmeras bandeiras, a serem defendidas durante um mandato, é no-
tável que desde a tomada do congresso do centro esquerdismo petis-
ta representado na figura de Dilma, um legado até então construído 
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começa a ruir, a expansão dos postulados da Constituição de 88, o po-
der de compra ao trabalhador e principalmente os espaços de diálogo 
e articulação com a população começam a cair por terra.

Por meio das agendas reformistas de cunho neoliberal e ideoló-
gico, ocorre o abandono da classe trabalhadora, juntamente com 
sua exploração se acentua o controle espacial, corporal e de pen-
samento. Neste contexto de mudanças, a linha da abordagem no 
ensino dos conceitos gênero, sexualidade, diversidade passaram por 
transformações no debate. Se no início dos mandatos petistas edu-
cadores se sentiam desamparados e sem formação para tais aborda-
gens, no atual momento se veem na linha de frente de uma guerra 
travada entre a família, conservadores e o governo contra a liberda-
de do pensamento e ensino.

Através da extinção de políticas públicas e secretarias como a SE-
CADI, e de programas como o GDE, a própria mudança de ideais do 
controle do Ministério da Mulher, juntamente com o apoio de mo-
vimentos fundamentalistas como o Escola Sem Partido, o governo 
que sucede os petistas descaracterizar os termos gênero e sexualida-
de. Para gerar um pânico na sociedade, iniciar uma caçada às bruxas 
voltada a liberdade de ensino e a pluralidade dos corpos, afinal para o 
liberalismo só interessa um corpo o que produz e de preferência que 
segue os dogmas da família conservadora. Assim, a perspectiva trans-
cende a sala de aula e é reflexo de um abandono do governo para com 
as minorias que juntas constituem a maioria populacional, mas são 
deixadas em escanteio em defesa do grande capital.

Tendo isto em vista, tem-se atualmente uma sala que é uma trin-
cheira de guerra e que as perdas calculadas destes atrasos são con-
tabilizadas em vidas, pois quando se ignora temas como estes, num 
espaço de construção de saberes, de índole e caráter. Afinal a escola 
faz isto, e ignorar este fato é deixar aberta a passagem para a perpe-
tuação de preconceitos cristalizados na sociedade, e com isso crian-
ças, jovens, adultos, são diariamente agredidos, são levados a doenças 
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psicológicas, suicídios de assassinados, por serem entendidos como 
anormais, sendo cerceados do seu direito de existir.

As perdas foram grandes, porém a resistência ainda existe, seja em 
manifestações nacionais muitas ocorridas no próprio ano de 2019, 
seja no próprio cotidiano escolar, entretanto este governo ainda tem 
mais anos de mandato e as perspectivas não são de melhora, portanto 
ampliar os caminhos para resistir é preciso.
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