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APRESENTAÇÃO

Ao fazer ressoar múltiplas vozes teóricas conhecidas por seu posicionamento em prol da
interdisciplinaridade no espaço acadêmico, o estudo do professor Rick Szostak, da Universidade de Alberta
(Canadá), reforça o vínculo indissociável entre a projeção criativa e a posterior execução de pesquisas
interdisciplinares.

O texto de Szostak integra a coletânea Creativity, Design Thinking and Interdisciplinarity, editada
por Frédéric Darbellay (Inter- and Transdisciplinarity Unit Center for Children’s Rights Studies, Suíça), Zoe
Moody (University of Teacher Education, Suíça) e Todd Lubart (Université Paris Descartes, França), e
lançada à luz em 2017 pela Springer. A atenção direcionada pelo autor à execução de projetos de pesquisa
interdisciplinares enfatiza o principal benefício que, em seu ver, os mentores do trabalho acadêmico — nós,
professores — podem assegurar à trajetória formativa de seus alunos, ou seja, a promoção de um espírito
criativo, seguro e audaz em face das incertezas da produção do conhecimento em nossa contemporaneidade.

Persistentes, sobretudo, no plano de fundo das abordagens interdisciplinares, encontram-se a
provocação e a necessidade contemporâneas pela busca de resolução de problemas. Contudo, a percepção de
conexões interdisciplinares capazes de fazer avançar as áreas do conhecimento depende da acurada
preparação de estudantes e de pesquisadores que atentos devem permanecer no que se refere à captura de
vínculos e iluminações nunca explorados.

Instigante é a memória reservada ao posicionamento do químico Louis Pasteur com que Szostak nos
coloca pensativos. A advertência de Pasteur, disseminada no século 19 — e registrada à página 19 do estudo
de Szostak —, interpela nossa atenção para a constatação de que os “insights criativos somente alcançam as
mentes preparadas”. Ainda que o inventário teórico da interdisciplinaridade tenha se ampliado por contar
com o diálogo entre vozes contemporâneas, muito há por se trilhar para que as intuições criativas de tal
abordagem se tornem naturais (quiçá, corriqueiras) às diferentes áreas acadêmicas.

Mobilizados por esse convite e possibilidade contemporânea, os organizadores do SIIPE 2022 —
Seminário Internacional Interdisciplinar de Pesquisas cuidaram de instituir um espaço para a promoção de
um diálogo plural para que, minimamente, fossem realizados intercâmbios entre diferentes áreas do
conhecimento e diferentes países. Conquanto cada pesquisa realizada respeitasse, de forma mais ampla, os
aparatos teórico-metodológicos específicos a cada nicho acadêmico, a compreensão norteadora do evento foi
a de que o trânsito de ideias e percepções, entre profissionais integrantes de distintos cenários
epistemológicos, é um ponto de partida inicial para a consecução de projetos mais arrojados e inovadores.
Sem diálogo aberto e isento de prejuízo é impossível que se avance no terreno da interdisciplinaridade.

Mais uma vez, os organizadores do evento estendem seus agradecimentos aos colaboradores e
desejam a todos boa leitura. Que as iniciativas desenvolvidas, partilhadas e registradas possam contribuir
com a conquista de novas percepções acadêmicas.

Os organizadores

Prof. Me. Adriano Geraldo da Silva, Brasil
Faculdade Católica de Pouso Alegre (Facapa)
Segundo líder do Grupo de Pesquisa — EISAE — Estudos Interdisciplinares em Sociedade, Arte e Educação
(Univás/Facapa/CNPq), Membro do grupo de estudos Nietzsche da UNISINOS/FAJE.

Profa. Dra. Ayda Elizabeth Blanco, Colômbia
Universidade Pedagógica e Tecnológica da Colômbia (UPTC)
Integrante do Grupo de Pesquisa — EISAE — Estudos Interdisciplinares em Sociedade, Arte e Educação
(Univás/Facapa/CNPq) e pesquisadora do grupo Corporação Literária Si Mañana Despierto para a Criação e a
Pesquisa da Literatura e das Artes (UPTC).

Prof. Dr. Rogério Lobo Sáber, Brasil
Universidade do Vale do Sapucaí (Univás)
Líder do Grupo de Pesquisa — EISAE — Estudos Interdisciplinares em Sociedade, Arte e Educação
(Univás/Facapa/CNPq).
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ADRIANO GERALDO DA SILVA

1
A CONSTITUIÇÃO ORGÂNICA DA CONSCIÊNCIA E O PROBLEMA

DA FISIOLOGIA NA FILOSOFIA DE NIETZSCHE

Adriano Geraldo da Silva

Resumo: Compreende-se na obra nietzschiana a distinção entre
consciência (Bewuβtsein), enquanto desenvolvimento orgânico e
consciência (Gewissen) no sentido moral. Em A Gaia Ciência Nietzsche
define a consciência (Bewuβtsein) como desenvolvimento derradeiro e
último do aspecto orgânico, superando a compreensão da tradição
filosófica na qual a consciência é o elemento mais elevado e quase divino
da espécie. Ora, enquanto desenvolvimento orgânico a consciência
(Bewuβtsein) atua do mesmo modo que outras funções orgânicas (ainda
que de modo imaturo), permitindo o desenvolvimento da cultura humana
ao longo de toda sua história. Perguntamo-nos sobre o modo como a
consciência (Bewuβtsein), enquanto desenvolvimento orgânico, possibilita
o surgimento da consciência moral (Gewissen) e, ainda, qual o grau de
relação do elemento fisiológico com o desenvolvimento de ambas as
formas de consciência. Nossa hipótese de trabalho procura demonstrar
que, em última instância, a leitura que Nietzsche realiza do conceito de
consciência (nas formas de Bewuβtsein e Gewissen) encontra fundamento
primeiro a partir da sua compreensão fisiológica do ser humano. Esta
hipótese permite, por fim, a abertura de uma questão crucial a respeito da
filosofia nietzschiana, que se mantém ainda sem resposta conclusiva: trata-
se de uma postura determinista de Nietzsche na qual todo o
desenvolvimento humano estaria necessariamente atrelado às estruturas e
ao desenvolvimento das funções fisiológicas?
Palavras-chave: Consciência. Fisiologia. Moral. Cultura.

O problema de pesquisa que ora procuramos responder questiona em que medida
poderíamos afirmar a importância do elemento fisiopsicológico na constituição do ser
humano em sua expressão cultural e moral. A resposta a tal pergunta parece oscilar na
vasta gama de comentários sobre a filosofia nietzschiana e, ao mesmo tempo, dentro dos
textos do próprio Nietzsche, perfazendo o risco de posições extremas que levam desde
um determinismo fisiológico até uma espiritualização da compreensão antropológica em
questão, posições que, em si mesmas, se mostram de antemão impróprias e até mesmo
reducionistas da filosofia de Nietzsche. Ainda que a carga significativa de alguns textos
opere num sentido de indicar uma ou outra posição, é necessário estabelecer critérios
seguros de exegese da letra nietzschiana, considerando elementos mais complexos do
que a simples expressão formal de sua retórica, como também o influxo das ciências e
dos saberes que constituíram os interesses da curiosidade nietzschiana, tomando parte
na sua elaboração intelectual. Ainda, a própria amplitude das afirmações nietzschianas,
realizadas em períodos distintos de sua produção intelectual, bem como em perspectivas
diferentes corroboram para a dificuldade de se estabelecer o conceito de sua fisiologia
como base de interpretação da completude de suas posições filosóficas, afirmação sobre
a qual pode dizer-se deveras ousada, dado o risco de estabelecer uma estrutura muito
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semelhante à estrutura metafísica de outrora, da tradição filosófica anterior, em que um
fundamento é eleito como causa explicativa e ordenadora de toda a noção antropológica e
cosmológica.

Delimitados esses pressupostos sobre o modo de aproximação do problema,
tomamos como ponto de partida o duplo entendimento da consciência em Nietzsche, a
saber, como desenvolvimento orgânico, dos elementos propriamente humanos, cujo
processo de efetivação acompanha todo o processo de desenvolvimento humano, ou seja,
como mais uma função orgânica (Bewuβtsein); e consciência em seu sentido moral
(Gewissen). Em ambos os casos a consciência deve ser entendida como um vir-a-ser, um
tornar-se que implica a dissolução de qualquer categoria metafísica relacionada à noção
de essência, ou ainda como um elemento transcendente à condição material e corpórea
humana.

Em A Gaia Ciência (§11)1 Nietzsche esclarece a origem biológica da consciência, a
qual não pode ser tida como o distintivo da natureza humana, mas, ao contrário, uma vez
que se trata de um elemento orgânico, cujo desenvolvimento dá-se como as demais
funções orgânicas do homem, é colocada ao lado de outras tantas funções necessárias ao
desenvolvimento e à manutenção da vida. Como lembra Scarlett Marton (2016, p. 236),

o estatuto da consciência só pode ser pensado dentro do vínculo indissolúvel do animal
humano com o meio no qual ele se encontra, e em cujo embate, os seres vivos de modo geral,
tanto homens como animais, munem-se de órgãos que lhes facilitam a sobrevivência.

Nesse sentido, a consciência seria apenas uma das tantas funções desenvolvidas dentro
desta relação conflituosa do homem com o meio no qual ele vive e se desenvolve. O
próprio fato de a consciência se desenvolver a partir deste embate indica a natureza de
sua limitação. Dirá Nietzsche (FW/GC, §11):

a consciência é o último e derradeiro desenvolvimento do orgânico e, por conseguinte,
também o que nele é mais inacabado e menos forte. Do estado consciente vêm inúmeros erros
que fazem um animal, um ser humano, sucumbir antes do que seria necessário [...]. Não fosse
tão mais forte o conservador vínculo dos instintos, não servisse no conjunto como regulador, a
humanidade pereceria por seus juízos equivocados e seu fantasiar de olhos abertos [...].

Três pontos precisam ser considerados deste trecho do aforismo 11: a) o aspecto
orgânico e inacabado da consciência, o que a coloca num outro status de interpretação,
sem a pretensão de se afirmar como distintivo do ser humano; b) o problema da
determinação do meio na constituição dos seres orgânicos, inclusive do homem e de sua
consciência (em que medida o meio externo ao ser humano, estimulando-o, influencia na
constituição de sua consciência?); c) a ruptura do dualismo antropológico clássico na
afirmação do vínculo dos instintos como celebração da manutenção da vida.

O tom problemático que esses pontos podem ter aponta, sobretudo, para a
afirmação do elemento orgânico fisiológico como ponto de partida para a interpretação
de nossa condição, desde suas construções mais basilares até as altas e complexas

1 Será utilizada, neste trabalho, a tradução das obras de Nietzsche realizada por Paulo César de Souza.
Todas as citações, diretas ou indiretas, indicadas no texto são desta tradução, a menos que seja indicado o
contrário.
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construções de nossa cultura. Que haja, de modo claro, esta relação, é algo que não se
pode negar; contudo, o que torna a questão complicada é em que medida ou intensidade
esta relação entre o meio e o orgânico pode constituir nossa consciência e nossa cultura.
Esta “fisiopsicologia nietzschiana é a base da avaliação das produções humanas”
(MARTON, 2016, p. 236) que, em última instância, pode ser definida como “morfologia e
doutrina do desenvolvimento da vontade de potência” (MARTON, 2016, p. 236), condição
primeira a partir da qual se configuram as estruturas vitais orgânicas. Dirá Nietzsche no
prólogo de A Gaia Ciência (§2):

O inconsciente disfarce de necessidades fisiológicas sob o manto da objetividade, da ideia, da
pura espiritualidade, vai tão longe que assusta — e frequentemente me perguntei se até hoje a
filosofia, de modo geral, não teria sido apenas uma interpretação do corpo e uma má
compreensão do corpo [...]. Podemos ver todas as ousadas insânias da metafísica, em
particular suas respostas à questão do valor da existência, antes de tudo como sintomas de
determinados corpos; e, se tais afirmações ou negações do mundo em peso, tomadas
cientificamente não têm o menor grau de importância, fornecem indicações tanto mais
preciosas para o historiador e psicólogo, enquanto sintomas do corpo, como afirmei, do seu
êxito ou fracasso, de sua plenitude, potência, soberania na história, ou então de suas inibições,
fadigas, pobrezas, de seu pressentimento do fim, sua vontade de fim.

Nesse sentido, assevera o professor Giacoia (2021, p. 25-26), a fisiopsicologia
nietzschiana configura-se como

um conhecimento novo e ousado, que percorre os labirintos da alma humana [...] um fértil
campo de questões, em cujo centro coloca-se uma proposta filosófica de terapia dos afetos,
um cuidado e uma estilística de si, feita ao fio condutor do continuum corpo-alma, que não
recua diante da necessidade de reconhecer a linha de continuidade entre animalidade e
humanidade.

Em síntese, a fisiologia, ou fisiopsicologia, versa sobre as funções orgânicas ou
afetivas, a partir da realidade imediata do corpo em sua unidade (MARTON, 2016, p.
237).

Mas, ao mesmo tempo em que nos deparamos, dentro deste texto, com uma
questão, a princípio, problemática, podemos ressaltar o princípio de compreensão que
nos norteia na resposta ao problema. Se, por um lado, somos impelidos a pensar em
estruturas deterministas da situação humana (como havia sido dito, a partir dos
estímulos próprios dados no embate do organismo com o meio, o qual se configura como
mola propulsora do estabelecimento das funções orgânicas dos animais em geral, e da
própria consciência no ser humano), por outro, faz-nos recuar um passo a própria
afirmação de que, embora os estímulos do meio exerçam força importante, o próprio
vínculo dos instintos atua como condição de configuração e reconfiguração da própria
estrutura humana. Na ambivalência do orgânico em Nietzsche (determinado e
[re]configurador), encontramos a possibilidade de afirmação do próprio instinto que,
estimulado, não apenas reage (reação no sentido mecânico, ou como explicação a partir
do princípio de causalidade em um entendimento até mesmo simplório), mas responde,
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apropriando-se a partir da autoafirmação de si da condição na qual se encontra e
reconfigurando a mesma a partir do exercício da força.

A complexidade oriunda de uma dupla direção, do meio para o orgânico e do
orgânico para o meio, permite a efetivação do orgânico, da consciência e da cultura, em
se tratando do ser humano, nunca de modo previsível, matemático, conclusivo, mas
sempre novo a partir da configuração e reconfiguração da força ou das forças no âmbito
fisiopsicológico.
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2
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, EDUCAÇÃO PLENA, INSERÇÃO

E MANUTENÇÃO DOS TRANSGÊNEROS NO MERCADO DE
TRABALHO

Amanda Costa da Silva

Resumo: No Brasil, a Constituição da República Federativa de 1988
normatizou, como Princípio, a Dignidade da Pessoa Humana. Passa a ser,
portanto, um dever do Estado Democrático de Direito a garantia de acesso
a todos os cidadãos, independentemente de seu autorreconhecimento de
gênero, aos meios para uma “existência digna”, quais sejam, saúde,
educação, lazer, transporte, trabalho, moradia, dentre outros. Quanto ao
acesso ao trabalho e à permanência dos indivíduos no mercado laboral, a
história do Brasil não é um exemplo de igualdade e dignidade. Ao dar-se
foco à população transgênero esse quadro é temeroso:  90% dos
transgêneros brasileiros encontram na prostituição sua única fonte de
renda, e apenas 0,02% estão inseridos no mercado formal de trabalho
(ANTRA, 2022). Diante desse quadro percebe-se ausência de dignidade à
população transexual na medida em que lhes falta trabalho ou sobra-lhes
apenas a prostituição como fonte de ganhos. Na ausência de um emprego,
ausenta-se a possibilidade de moradia, alimentação, lazer, mobilidade etc.,
pelo que se verifica a necessidade de mudança deste cenário. Intenciona-se
demonstrar que o caminho da mudança perpassa pelo Direito à Educação.
O art. 205 da Constituição Federal traz, à tona, o Princípio da Educação
Plena, cujo intuito não é unicamente curricular de formação teórica, já que
visa também o desenvolvimento pleno da pessoa e seu preparo para o
mundo do trabalho. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação reforça o
dever do Estado de formar, por intermédio do processo educacional,
cidadãos aptos para a vida laboral e que possam exercer criticamente seus
direitos e deveres. Conclui-se, portanto, que permitir acesso e
permanência da população transgênero ao sistema educacional é entregar-
lhes cidadania, permitindo, ainda, que acessem o mundo do trabalho,
efetivando, portanto, sua dignidade.
Palavras-chave: Dignidade. Educação. Transexualidade. Trabalho.

Introdução

De forma ampla e abrangente, apoiando-se nos conceitos de Kant e Sarlet, pode-se
dizer que digno é todo cidadão que possui a seu alcance as condições mínimas para a
subsistência em sociedade, de forma que, além do acesso e da fruição destas condições, o
próprio “sentimento de dignidade” deve estar presente em todos os momentos da sua
vida.

No Brasil, a Constituição da República Federativa de 1988 normatizou, como
Princípio, a Dignidade da Pessoa Humana e diante disso os Direitos Fundamentais se
tornaram embasadores de toda legislação nacional. Veja-se:
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Art. 1.º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:
(...)
III - a dignidade da pessoa humana;

Art. 6.º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Passa a ser, portanto, um dever do Estado Democrático de Direito a garantia de
acesso a todos os cidadãos, independentemente de seu autorreconhecimento de gênero,
aos meios para uma “existência digna”, quais sejam, saúde, educação, lazer, transporte,
trabalho, moradia, dentre outros.

Ocorre que, especificamente no que tange ao acesso ao trabalho e à permanência
dos indivíduos no mercado laboral, a história do Brasil não é necessariamente um
exemplo de igualdade, liberdade e dignidade. Ao dar-se foco especial à população
transgênero nacional esse quadro fica ainda pior. A situação da empregabilidade deste
grupo de pessoas está eivada de transfobia, que culmina na manutenção da condição
marginalizada das pessoas transexuais em nosso país, pelo que elas estão fadadas ao
trabalho informal e, particularmente, à prostituição.

Fato é que o acesso ao mercado de trabalho é efetivador do Princípio da Dignidade
da Pessoa Humana e um dos meios de se acessar o mundo do trabalho é por intermédio
da educação.

Analisando-se o art. 205 da Constituição Federal, traz-se à tona o Princípio da
Educação Plena, já que o sentido da formação educacional que está inscrito no citado
artigo visa não apenas a transmissão de conhecimento e cultura aos alunos, mas, também
visa proporcionar uma formação que os capacite para inserção e manutenção no mundo
do trabalho sempre exercendo criticamente a cidadania:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

No ano de 1996 foi publicada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
com o intuito de estabelecer as diretrizes e bases do sistema educacional brasileiro;
seguindo, por óbvio, aquilo que é determinado pela Constituição: o dever do Estado de
formar, por intermédio do processo educacional, cidadãos aptos para a vida em sociedade
e que possam exercer criticamente seus direitos e deveres.

Nesse sentido, a pesquisa em questão se justifica principalmente por sua
relevância temática. Conforme se verá, é incontestável que a situação exposta pelos
números trazidos pelo Grupo Gay da Bahia e pela Associação Nacional de Travestis e
Transexuais fere o princípio constitucional da Dignidade da Pessoa Humana no que tange
à população transgênero do país.

Demonstrar que a educação é meio que permite à população transexual ingressar
no mercado formal de trabalho e nele permanecer para ter acesso a uma vida digna
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poderá contribuir para que futuramente pesquisem-se e criem-se políticas públicas
específicas e voltadas para essa população no ambiente educacional. Por fim, mas não
menos importante, espera-se que este trabalho traga luz ao tema, instigando outros
pesquisadores a estudá-lo, de maneira a ampliar o debate e conhecimento sobre tais
assuntos no contexto acadêmico.

O objetivo geral do trabalho de pesquisa que ora se apresenta é demonstrar que a
educação, caso seja efetivada em sua forma plena prevista no artigo 205 da Constituição
da República Federativa do Brasil, pode também ser efetivadora do Princípio da
Dignidade da Pessoa Humana, haja vista que tal modelo educacional é capaz de garantir
que a população transexual do Brasil ingresse e permaneça no mercado de trabalho, bem
como exerça criticamente sua cidadania.

Metodologia

Para Silva e Menezes (2001), a utilização de uma abordagem qualitativa deve
considerar a existência de uma relação dinâmica entre o mundo real e a subjetividade
dos sujeitos investigados, ou seja, na visão das autoras (e com o que concorda esta
pesquisadora), diante do tema proposto, a pesquisa qualitativa é o melhor caminho a ser
tomado.

A proposta deste estudo qualitativo é promover uma investigação ampla e
abrangente, envolvendo os indivíduos que fazem parte do contexto pesquisado, de modo a
considerar suas percepções, interpretações e experiências reais sobre o tema, ainda que
indiretamente, como no presente caso. E diz-se isso porque os dados analisados foram
extraídos da leitura integral do livro de autoria de Caê Vasconcelos (um homem trans)
que relata diversas histórias de pessoas transgêneros no mercado de trabalho.

Analisando-se o estado da arte acerca do tema proposto, foi possível perceber que
quanto aos 3 (três) grandes temas da pesquisa (Princípio da Dignidade da Pessoa
Humana, Direito à Educação no Brasil e Transexualidade) muito já foi escrito e muito já
foi correlacionado entre eles. Porém há que se destacar que não foram localizadas
publicações que correlacionassem especificamente tais grandes temas com a inserção e
a permanência da população transexual no mercado de trabalho.

A análise acima foi realizada via Google Acadêmico, sítio eletrônico da Associação
Nacional de Travestis e Transexuais, sítio eletrônico do Grupo Gay da Bahia, bem como a
biblioteca eletrônica da Universidade do Vale do Sapucaí.

Diante do quadro encontrado, decidiu-se estabelecer uma janela temporal
alargada para que se pudesse trabalhar com autores fundantes sobre Direito à Educação
e Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, autores modernos que falam
especificamente sobre minorias em geral e autores transexuais que debatem não apenas
o tema da transexualidade, mas também a questão do mercado de trabalho voltada a essa
população, incluindo-se artigos científicos que se correlacionem à temática e
levantamentos de dados realizados por entidades governamentais e não governamentais.
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Resultados e discussão

Segundo o Relatório do Grupo Gay da Bahia (2020), somente no ano de 2019 foram
registradas 329 mortes violentas de pessoas LGBTQIAP+ no país e, nos termos do Dossiê
Antra (2022), a expectativa de vida da população transexual do Brasil é de apenas 35 anos
de idade, sendo que apenas 44% dessa população possui o ensino fundamental completo,
72% não possuem o ensino médio, e somente 0,02% dos transexuais frequentam a
universidade.

A situação educacional acima exposta, por óbvio, reflete na posição da população
transgênero no mercado de trabalho: 90% dos transexuais brasileiros encontram-se
relegados à prostituição como única fonte de renda, sendo que dentre os 10% restantes,
apenas 20% estão no mercado formal de trabalho (ANTRA, 2022).

Indubitável que estar empregado, utilizando-se de sua força de trabalho para seu
sustento, torna pleno e digno um cidadão. E destaque-se que da análise realizada junto
aos relatos apresentados por Caê Vasconcelos em seu livro (embasador desta pesquisa) é
possível apontar que em mais de 60% dos casos correlaciona-se positivamente o acesso à
educação ao acesso ao mercado de trabalho e ao exercício crítico da cidadania.

Nesse contexto, estabelecer uma correlação entre tais temas e a dignidade da
pessoa humana é uma ação que se faz necessária, principalmente porque, em se tratando
da transexualidade, estamos diante de uma dimensão de discriminação e exclusão que
vem acompanhada da negativa de acesso aos bens de mercado e consumo, e, como bem
se sabe, o acesso a tais bens é um dos meios de se acessar, também, a existência
considerada digna.

Considerações finais

No Brasil a efetivação de direitos sociais basilares não se dá de forma plena e
igualitária em favor de todos os cidadãos. O contexto histórico e social mostra de
maneira clarividente que alguns grupos são efetivamente menos favorecidos em nossa
sociedade. Podemos citar como exemplos os indivíduos abrangidos pela sigla
LGBTQIAP+ em geral e, principalmente, a população transgênero.

Diante do quadro apresentado pelos estudos realizados, o que se percebe é que
falta dignidade à população transexual na medida em que falta trabalho ou sobra-lhes
apenas a prostituição como única fonte de renda. Na ausência de um emprego, ausenta-se
a possibilidade de moradia, alimentação, lazer, mobilidade etc. Na presença da
prostituição, vê-se a possibilidade da morte precoce, o contato com as mais outras
diversas formas de violência, o uso e abuso de álcool e drogas.

É evidente que o cenário precisa mudar, afinal de contas, é dever do Estado
propiciar vida digna a todos os indivíduos, independentemente de seu
autorreconhecimento de gênero. Assim questiona-se: como mudar este cenário? Qual o
caminho trilhado por aqueles (poucos) transgêneros que acessaram as mais diversas
camadas do mercado formal de trabalho e por isso atingiram, ainda que minimamente,
sua dignidade? Precisamos aprender esse caminho para estendê-lo a toda a população
transexual. E desconfia-se de que este caminho passa pelo acesso à educação. Intenciona-
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se transformar essa desconfiança em certeza para práticas e políticas educacionais
futuras.
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3
UNIVERSIDADES CORPORATIVAS NAS GRANDES INDÚSTRIAS DA

MICRORREGIÃO DE POUSO ALEGRE

Antonio Henrique Diegues

Resumo: As universidades corporativas (UC) têm se consolidado como
entidades cada vez mais presentes no meio empresarial, funcionando como
instrumentos de capacitação profissional dos trabalhadores e, ao mesmo
tempo, de disseminação e consolidação da cultura de cada corporação,
contrapondo-se às universidades tradicionais e aproveitando-se de um
alegado vácuo de competência destas na formação profissional. A presente
pesquisa, ainda em fase inicial, busca realizar uma revisão bibliográfica
sobre o tema e um mapeamento dessas universidades corporativas
existentes nas grandes indústrias da microrregião de Pouso Alegre. Com
esse mapeamento, enseja-se compreender como essas instituições/
organizações estão estruturadas, como funcionam e como atuam, bem
como conhecer seu posicionamento frente às diversas concepções, às
principais correntes pedagógicas existentes e ao neoliberalismo vigente.
Palavras-chave: Universidade Corporativa. Capacitação. Formação.
Treinamento. Neoliberalismo.

Introdução

No início do século XX, com o avanço da Revolução Industrial, empresas
começaram a estruturar planos de treinamento para desenvolver a mão de obra, os quais
eram totalmente voltados para os funcionários internos, tendo como foco as metas de
cada organização. Em 1927 a General Motors criou o General Motors Engineering and
Management Institute (GMI), que foi a primeira “universidade” dentro de uma
corporação, com o objetivo de aumentar sua produtividade por meio da capacitação dos
trabalhadores. Naquele tempo ainda não se utilizava a denominação “universidade
corporativa”, mas a iniciativa de internalizar treinamento e capacitação no local de
trabalho contribuiu para o nascimento de um movimento de educação corporativa.
Empresas como General Electric e Walt Disney também passaram a desenvolver a
educação de seu próprio corpo de funcionários internamente. A quantidade de
universidades corporativas teve o auge de sua expansão no fim da década de 1980 e no
início da década de 1990, quando também passaram a se estabelecer em grande número
no Brasil, sendo adotadas em dezenas de empresas.

Com relação à criação, estrutura e prática, cada empresa justifica sua
universidade corporativa pelos mais diversos motivos. É válido destacar que há muita
heterogeneidade entre essas universidades corporativas. Não existe uma definição clara
e definitiva do termo, mas, como informa Herbert Martins, sobre o termo é importante
ressaltar:
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[…] é um empréstimo que, obviamente, tem um apelo mercadológico podendo vir a ter um
uso marqueteiro ou não, mas que também é capaz de conduzir a uma interessante ideia de
ensino e pesquisa, levando a essência do conceito de universidade para outros espaços sociais,
que não somente os limites do campus universitário (MARTINS, 2004, p. 57)

Pode-se dizer que a universidade corporativa é uma ferramenta interna de
desenvolvimento e capacitação de colaboradores, responsável por criar e replicar
conhecimento e cultura na organização. É uma entidade educacional vinculada a uma
corporação, que objetiva o aprimoramento dos profissionais ou parceiros estratégicos da
empresa, sendo uma instituição de ensino que pertence à uma organização, que tem o
DNA do negócio e que é controlada internamente.

Então tem-se como objetivo geral desta pesquisa conhecer o funcionamento das
universidades corporativas nas grandes indústrias da microrregião de Pouso Alegre e
compreender seu posicionamento frente às modernas relações de trabalho. Como
objetivos específicos, o trabalho propõe descrever as universidades corporativas nas
grandes indústrias da microrregião de Pouso Alegre/ MG; conhecer os métodos de ensino
utilizados; avaliar se e como atuam no trinômio ensino, pesquisa e extensão; analisar
como se classificam e se posicionam com relação às concepções e correntes pedagógicas
e, por fim, comparar a capacitação oferecida com os conceitos de formação humana e
neoliberalismo.

Metodologia

Quanto à abordagem esta será uma pesquisa qualitativa, através de um
questionário a ser submetido e respondido pelas grandes indústrias da microrregião de
Pouso Alegre e que visa entender a dinâmica das suas universidades corporativas a
partir de análises indutivas resultantes desta coleta de dados, aplicando-se uma
interpretação das respostas subjetivas. Será uma pesquisa básica, sem aplicação prática
prevista, teórica e com revisão bibliográfica.

Por seus objetivos, constitui-se uma pesquisa exploratória que visa proporcionar
familiaridade com o tema das universidades corporativas através de pesquisas,
questionários e levantamentos bibliográficos. Pretende-se incluir pelo menos um estudo
de caso. Devido à própria natureza do tema, constitui-se de uma pesquisa bibliográfica,
mas também é documental, a partir de materiais que não receberam tratamento
analítico, e com survey, pois tratará diretamente com um grupo de interesse.

Dentro do Programa de Pós-graduação em Educação, Conhecimento e Sociedade
(PPGEduCS) é uma pesquisa enquadrada na Linha I: Ensino, Linguagem e Formação
Humana, com foco na apropriação, reelaboração, produção e circulação de conhecimento
e nos espaços não formais de ensino.

Este trabalho estará circunscrito às universidades corporativas nas grandes
empresas do setor secundário da economia, que contempla as atividades industriais.

Existem diversos critérios para definição do tamanho de uma empresa. Para
efeitos desta pesquisa será adotado o critério comumente aceito pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (SEBRAE), que categorizam o porte das empresas de acordo com o número de
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colaboradores e consideram como grande empresa aquelas com mais de 500
funcionários.

A pesquisa inicialmente delimitará sua prospecção na microrregião de Pouso
Alegre, uma das 66 microrregiões de Minas Gerais, pertencente à mesorregião Sul e
Sudoeste de Minas. Com uma população estimada em mais de 320.000 habitantes e área
total de mais de 4.900 km², a microrregião é composta por 20 municípios: Bom Repouso;
Borda da Mata; Bueno Brandão; Camanducaia; Cambuí; Congonhal; Córrego do Bom
Jesus; Espírito Santo do Dourado; Estiva; Extrema; Gonçalves; Ipuiuna; Itapeva; Munhoz;
Pouso Alegre; Sapucaí-Mirim; Senador Amaral; Senador José Bento; Tocos do Moji e
Toledo.

Resultados e discussão

Nos resultados da pesquisa serão tabuladas, apresentadas e analisadas as
respostas das empresas aos questionários.

Como resultado da pesquisa bibliográfica e documental pretende-se conceituar e
contextualizar diversos temas, como por exemplo:
- Universidade e Corporação/ Universidade corporativa;
- Ensino, Pesquisa e Extensão (desenvolvidos conforme o artigo 207 da CF);
- Concepções pedagógicas;
- Correntes pedagógicas;
- Educação, Educação Plena (conforme o artigo 205 da CF) e Formação Humana;
- Treinamento, Capacitação, Qualificação, Reciclagem/ Taxonomia de Bloom;
- Andragogia/Heutagogia/Ensino a distância (EaD).

A discussão teórica buscará desenvolver e se aprofundar em questões de interesse
pertinentes ao tema, como por exemplo:
- O que é universidade?;
- Por que universidade?;
- Por que universidade corporativa?;
- Para que universidade corporativa?;
- Para quem universidade corporativa?;
- Universidade corporativa e o neoliberalismo.

Considerações finais

O desenvolvimento teórico desta pesquisa iniciou-se em março de 2022 e tem
previsão de estender-se até novembro de 2023. Planeja-se sua submissão ao Comitê de
Ética no primeiro trimestre de 2023 e sua finalização até o primeiro trimestre de 2024.
Na conclusão da pesquisa espera-se poder comparar as análises das respostas dos
questionários com os temas conceituais desenvolvidos e também analisar os pontos da
discussão teórica versus comentários, opiniões e observações. Por fim, espera-se também
levantar novas proposições, áreas e temas afins que ficaram de fora da delimitação deste
trabalho.
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4
ALGUNAS PERSPECTIVAS SOBRE EL USO DE TECNOLOGÍAS DEL

APRENDIZAJE Y EL CONOCIMIENTO (TAC) PARA LA ENSEÑANZA
DE LA LITERATURA

Ayda Elizabeth Blanco Estupiñán

Resumen: Se presenta una revisión acerca de los aspectos conceptuales
más relevantes relacionados con el uso de las diversas Tecnologías del
Aprendizaje y el Conocimiento para la enseñanza de la literatura. Además,
se reflexiona sobre las múltiples habilidades, saberes y metodologías
activas que deben ser consideradas en el aula para el desarrollo de las
competencias digital y literaria.
Palabras clave: TIC. TAC. TEP. Competencia Digital. Enseñanza literaria.

Introducción

Con los diversos avances tecnológicos vivenciados en el mundo actual el papel de
las instituciones educativas y de los docentes ha tenido que transformarse
profundamente. En la actualidad se busca que el alumno sea el principal protagonista de
su aprendizaje, desarrolle la autonomía y la habilidad de aprender a aprender, y que
posea una alta competencia lectora y digital para ejercer su ciudadanía y de esta forma
hacer parte activa y crítica de los contextos en los cuales participa. En palabras de
Fernández (2003), “no cabe duda de que las nuevas tecnologías están transformando la
ecología del aula y las funciones docentes, y estos cambios están induciendo a una
mutación sistemática en las teorías y las prácticas didácticas” (p. 4) en todas las áreas
del saber.

La experiencia de la pandemia por el COVID-19 enfrentó al ámbito educativo a
abordar, reconocer y resignificar el uso de las tecnologías digitales para mediar los
procesos de enseñanza y aprendizaje. De esta forma, con el regreso a la presencialidad es
relevante analizar los logros obtenidos y los retos pendientes en cuanto al uso de las
tecnologías en el aula, con el propósito de fortalecer el desarrollo de las competencias
profesionales requeridas por los docentes, las cuales se refieren directamente a los
saberes y prácticas pedagógicas y a las didácticas mediadas por la tecnología, tal como lo
plantea Fernández en el artículo “Competencias profesionales del docente de la sociedad
del siglo XXI”:

 Planear estrategias didácticas y motivadoras que tengan en cuenta la utilización de nuevas
tecnologías.

 Mantener una actitud abierta, crítica y positiva frente al uso de las tecnologías, dado que hacen
parte de nuestra cultura y sociedad.

 Crear material didáctico con nuevas tecnologías que contribuya a la adquisición de saberes y
prácticas significativas.

 Utilizar con habilidad las nuevas tecnologías en los diferentes contextos en los cuales se actúa.
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 Promover en los discentes el uso de las tecnologías integrándolas al currículo como recursos
didácticos disponibles (2003, p. 7).

Las tecnologías en el aula

Es una realidad que el uso de la tecnología en el aula resulta significativo tanto
para los docentes como para los estudiantes, pues con el uso didáctico de nuevos recursos
digitales a disposición se abre espacio a formas novedosas de enseñar y de aprender, con
lo cual se generan cambios positivos y transformadores del contexto educativo, y se
contribuye a combatir “la actual insatisfacción con diferentes áreas del sistema
educativo” (BARRIGA, 2020, p. 103) que se torna cada vez más explícita con la
abrumante exigencia por el desarrollo de la competencia digital como fundamento de una
escuela y una sociedad tecnológicamente habilitadas. Sin embargo, es necesario resaltar
que un principio clave para el uso de las tecnologías en el contexto educativo es “adaptar
las TIC a la enseñanza, no la enseñanza a las TIC” (BETETA, 2013, apud ESPINOSA;
TINOCO; SÁNCHEZ, 2017, p. 47), lo cual significa utilizarlas como recursos didácticos de
acuerdo con los objetivos pedagógicos trazados.

En el contexto educativo, las TIC son entendidas como herramientas tecnológicas
que facilitan la organización, acceso, registro y traspaso de la información, que
favorecen la red de aprendizaje personal (Personal Learning Network) (ROVIRA et al.,
2014, p. 540); las TAC son herramientas digitales útiles para desarrollar procesos de
enseñanza y aprendizaje significativos mediados por la tecnología y orientadas a la
participación del estudiante en ambientes de aprendizaje personal (Personal Learning
Environment) (p. 540), así como para “alcanzar el conocimiento como resultado de una
gestión colaborativa (RODRÍGUEZ; GALLARDO, 2020, p. 3); y las TEP son tecnologías
pensadas como espacios para opinar, dialogar y generar críticas sobre cualquier asunto
en los ámbitos digitales. No obstante, en el ejercicio docente no es posible diferenciar
radicalmente las TIC, de las TAC o de las TEP, dado que todas pueden ser utilizadas con
propósitos de aprendizaje significativo y de construcción autónoma de saberes, e incluso
en la actualidad se habla de un marco de conocimiento técnico pedagógico del contenido
(Technological Pedagogical Content Knowledge Framework) determinante de la labor
docente.

En una práctica educativa innovadora se tiene en cuenta que las TAC son un
“producto de los usos genuinos y con sentido de las TIC”, para aprender
significativamente por medio de “dinámicas y prácticas formativas” (PINTO et al., 2016,
p. 40). El uso de las tecnologías en el contexto educativo implica, por tanto, la
“redefinición de tareas, actitudes, competencias y formación” (VELASCO, 2017, p. 772),
con el objetivo fundamental de “motivar a los alumnos, potenciar la creatividad e
incrementar sus habilidades multitarea” (p. 776), lo cual requiere de una alfabetización
tecnológica proyectada al desarrollo de la competencia digital, entendida como las
habilidades para gestionar información, adquirir una cultura básica de referencias
tecnológicas, gestionar, analizar y proteger la información, crear contenido, desarrollar
proyectos y solucionar problemas (WASHINGTON; SANTOS, 2019, p. 181). La
competencia digital como competencia docente requiere, por ende, “disponer de acceso a
tecnologías y ser capaz de operarlas” (HÉMBUZ; POLO; GONZÁLEZ, 2021, p. 248) y de
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contar con el acervo de saberes tanto pedagógicos como didácticos que “avalen y den
sustento a las propuestas de enseñanza” (p. 248), lo cual constituye un desafío teórico,
conceptual, metodológico y procesual para los docentes.

En Colombia, los docentes cuentan con orientaciones del Ministerio de Educación
Nacional para la incorporación en el aula de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, enfocadas en la transformación de los saberes y la generación de
“conocimientos que aporten al desarrollo de sus comunidades” y crear espacios de
aprendizaje significativos para construir “prácticas educativas innovadoras (MEN, 2013,
p. 8). Por tanto, en concordancia con el MEN, la incorporación de las tecnologías en el
aula implica que los docentes integren la competencia pedagógica, la comunicativa, la de
gestión y la investigativa para generar procesos de innovación en educación. En este
punto es importante recordar que desde la década 1980 el Ministerio de Educación
Nacional ha propuesto diversas políticas y espacios para la generación e implementación
de tecnología e innovación en educación, y que este trabajo sigue siendo una constante en
todos los niveles educativos.

La tecnología y la enseña literaria

Por otro lado, es imprescindible considerar el hecho de que la competencia digital
procura la “formación de ciudadanos críticos y responsables” (GALLEGO; TORRES;
PESSOA, 2019, p. 59), objetivo compartido con la formación literaria. Así, dado el auge de
la tecnología digital, durante los últimos años se ha dado una importante aproximación
investigativa a la Didáctica de la Literatura mediada por las NTIC y a la utilización de
metodologías activas que posibiliten al estudiante ser el protagonista en el desarrollo de
su competencia literaria. En el uso de la tecnología en la didactización de la Literatura
para la formación lectora prima la concepción de la lectura como una herramienta
fundamental “para aprender, para ejercer la ciudadanía y para construir subjetividad”
(SÁNCHEZ, 2014, p. 6). Pero, como lo señala Teresa Colomer, “la enseñanza de la
literatura se ha revelado como uno de los puntos más sensibles a la relación entre
expectativas educativas y cambios sociales, y entre avances teóricos y prácticas
educativas” (1996, p. 1) y, por tanto, al usar las TAC para la enseñanza literaria se
requiere de propósitos didácticos sólidos orientados a la motivación y la participación de
los discentes.

Como lo indica Jenifer Ianof, al emplear metodologías activas en el aula y al hacer
uso de las TAC es posible contribuir a contrarrestar la falta de interés en la lectura de
obras literarias, además de contribuir “al desarrollo de habilidades importantes, como la
solución de problemas, el trabajo cooperativo, la construcción de empatía” (2020, p. 2),
dado que los alumnos comienzan a ser más conscientes de su aprendizaje y a construir un
camino lector propio en compañía del docente. No obstante, aún existen prejuicios acerca
de la utilización de recursos digitales en la enseñanza de la Literatura, que abogan por
mantener el libro físico como protagonista y que consideran las tecnologías como
deteriorantes del aura de las obras literarias e invasoras en el encuentro lector-obra, lo
cual reta al docente a “integrar el uso de la tecnología en la formación del lector literario,
pero sin buscar una ruptura o un enfrentamiento con la lectura y la literatura en soporte
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papel” (ROVIRA et al., 2014, p. 990), esto es considerar los momentos, los objetivos y los
espacios didácticos más indicados para la utilización de las TAC.

En el mismo sentido, el docente e investigador Juan Manuel Escudero resalta que
las TIC, las TAC y las TEP hacen parte de los nuevos escenarios educativos y que
permiten dejar de lado el “aprendizaje meramente textual para complementarlo y
centrarse en uno de carácter hipertextual” (2018, p. 539), lo cual exige del docente una
actualización permanente y una capacitación para integrar las tecnologías en los
procesos de enseñanza y aprendizaje de la Literatura de una “manera satisfactoria y
armónica” (p. 539), en la cual prime y se signifique la Literatura. Así, en la formación
literaria mediada por las TAC se daría cumplimiento al principio “CCP = Comunicación,
Conocimiento y Participación” (p. 540), que define una escuela generadora de cambios y
transformaciones sociales y culturales.

Consideraciones finales

Al considerar lo expuesto, el uso de las TAC para la enseñanza literaria requiere
no solo de saberes y habilidades digitales del docente y del discente, sino también el uso
de metodologías activas que brinden al alumno la oportunidad de ser el centro de su
proceso de aprendizaje. Como lo indica Hernández, Rovira y Álvarez, la enseñanza de la
Literatura mediada por herramientas transmedia une la lectura de las obras literarias
con la producción de diversos tipos de aprendizaje (2021, p. 124), lo cual genera
curiosidad, destrezas lectoras y adquisición contextualizada de nuevos conocimientos.
Por tanto, el docente debe crear espacios para “el aprendizaje significativo” (p. 125) a
través del uso de metodologías activas: Aula Invertida, Aprendizaje Basado en Proyectos,
Aprendizaje Basado en Problemas, Gamificación, Pensamiento de Diseño, Aprendizaje
Basado en Equipos, Estudios de Caso, Aprendizaje por Pares, entre otras, dado que estas
también están íntimamente relacionadas con el “cambio y la innovación educativa”
(LITOVICIUS; COTTET, 2018, p. 2) por la cual se propende en las instituciones
educativas.

El uso de TAC y de metodologías activas en el aula de Literatura quiebra el modelo
tradicional de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, posibilita una “pedagogía
problematizadora” (FERREIRA et al., 2016, p. 146) y un aprendizaje significativo y
autónomo, porque da al alumno el contexto propicio para ser el protagonista de su
proceso educativo y desarrollar autonomía, esto significa “aprender a conocer, aprender
a hacer, aprender a convivir y aprender a ser” (p. 146). El aspecto más relevante por
tener en cuenta es que tanto el uso de las TAC como de las metodologías activas para la
enseñanza literaria dan lugar a “experiencias más productivas en el aula” (IANOF, 2020,
p. 4), al mismo tiempo que el estudiante puede “entrar en contacto con las obras,
aprovechar el contenido y apreciar su forma”, y también dar espacio al diálogo e
imaginación (p. 5), objetivos fundamentales para el desarrollo de la competencia literaria
de los estudiantes.
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5
A INCLUSÃO DO EMPREENDEDORISMO NO ENSINO MÉDIO NO

BRASIL

Fernanda Góes da Silva
Atílio Catosso Salles

Resumo: O presente trabalho é parte de uma pesquisa de dissertação de
Mestrado, concluída em 2015, pela Universidade do Vale do Sapucaí
(Univás) e traz como tema a educação empreendedora. Nos últimos anos,
muito tem se falado no Brasil sobre a inclusão do empreendedorismo como
disciplina curricular de ensino médio. Algumas ações — como foi o caso do
Programa Reinventando o Ensino Médio, já interrompido, no Estado de
Minas Gerais e muitas outras iniciativas, principalmente em escolas
privadas, mas também nas públicas, na maioria com a participação do
SEBRAE — vêm sendo desenvolvidas com o propósito de se incluir o
Empreendedorismo como disciplina curricular. Neste contexto ganha
destaque a Pedagogia Empreendedora desenvolvida e aplicada por
Fernando Dolabela no final da década de 90. Dolabela (2003) propôs a
aplicação de uma Pedagogia Empreendedora na educação, ou seja, a
aplicação de uma metodologia que fosse capaz de gerar no indivíduo
competências tanto individuais quanto coletivas, com a finalidade de
promover valores para a comunidade em geral, que fosse capaz de
promover a inovação, de ser autônomo e que buscasse a sustentabilidade.
O atual desafio da educação é poder oferecer uma formação que seja capaz
de dar ao indivíduo habilidades para que este consiga se sobressair frente
aos obstáculos da sociedade do século XXI. O empreendedorismo como
disciplina já é realidade em muitas escolas. Neste contexto, este trabalho
procura refletir sobre como o empreendedorismo migrou do campo
empresarial para também o campo educacional.
Palavras-chave: Disciplina. Educação básica. Educação.

Introdução

Ao longo dos últimos anos vários projetos de introdução do ensino do
empreendedorismo para alunos do ensino médio foram desenvolvidos no Brasil,
principalmente no ensino médio.

A inclusão do empreendedorismo como disciplina curricular no ensino médio tem
sua origem a partir do ensino do empreendedorismo nos cursos superiores. A primeira
instituição de ensino superior a oferecer o ensino de empreendedorismo foi a Faculdade
de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) da USP, em 1994. A partir daí se dá
início a outras iniciativas de ensino de empreendedorismo no país que, com o passar do
tempo, foram acontecendo e que culminaram na ida deste tema para a educação básica,
mais especificamente para o ensino médio.

Podemos notar que o forte apelo, em seus relatórios, de organismos internacionais
— tais como a Organização das Nações Unidas (ONU), Organização das Nações Unidas
para Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Organização para Cooperação e
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Desenvolvimento Econômico (OCDE) — contribuem para a inclusão do
empreendedorismo como disciplina, considerando-o importante na formação do indivíduo
para enfrentar os desafios de um cenário complexo do século XXI.

A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (LDBEN/96)
reforça a necessidade e objetivo de se preparar o indivíduo para progredir com sucesso
no mundo do trabalho e exercer a cidadania.

Deste modo, o objetivo deste trabalho foi fazer um levantamento e aprofundar nas
reflexões sobre como se deu e vem acontecendo o processo de inclusão do
empreendedorismo como disciplina no ensino médio no Brasil e os motivos que levam a
este movimento de inclusão curricular.

Metodologia

Ao selecionar o tema “educação empreendedora como disciplina curricular no
ensino médio”, foi feita uma busca pelas publicações relacionadas ao tema junto ao banco
de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). As
buscas se deram a partir de artigos, dissertações de mestrado e teses de doutorado que
traziam discussões sobre o tema proposto. A utilização da escolha da CAPES como local
de consulta se fundamenta na questão de que todos os Programas de Pós-graduação
stricto sensu no Brasil reportam a este órgão informações e pesquisas ocorridas em suas
instituições. Dessa forma, a gama de informações seria maior, além de se garantir mais
segurança e confiabilidade no que se está pesquisando.

Deste modo, a pesquisa se deu a partir de revisão de literatura sobre o tema
empreendedorismo no ensino médio para que fosse possível construir o arcabouço de
informações e dados aqui apresentados. Foram excluídos da pesquisa os artigos,
dissertações e teses encontrados mas que abordavam o tema empreendedorismo no meio
coorporativo ou empreendedorismo empresarial. Estes trabalhos foram excluídos pois o
foco da pesquisa estava em encontrar trabalhos que tratavam do empreendedorismo na
educação.

Resultados e discussão

As várias ações, quer em escolas públicas ou privadas, de se ensinar
empreendedorismo acontecem sempre em parceria com o SEBRAE. De acordo com Coan
(2011), há indícios de que os primeiros movimentos de inclusão da disciplina de
empreendedorismo na educação básica se deram em 1995, em Fortaleza, por iniciativa de
uma escola privada em parceria com o SEBRAE.

Hoje as mudanças de tal natureza, causadas principalmente pelo aumento
vertiginoso da velocidade nos processos de comunicação e da capacidade de inovação
tecnológica, explicam a conotação de universalidade dada à capacidade empreendedora
que hoje passa a ser exigível de todos. Preparar indivíduos que possam se sobressair a
estes elementos passa a ser um desafio do sistema educacional, principalmente da
educação básica. Para isto o ensino do empreendedorismo tem sido a solução para esta
formação desejada.
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A grande propagação do empreendedorismo na formação profissional em cursos
regulares, tradicionalmente, se concentrou no ensino superior, mas, nas últimas duas
décadas, tem se deslocado para a educação básica, principalmente nos cursos de nível
médio e médio-profissionalizante, já se fazendo notar também no nível fundamental.
Especificamente a partir da década de 1990, com a realização da Conferência Jomtiem,
realizada em Tailândia (1990), o ensino do empreendedorismo tem sido incentivado na
educação básica pelos organismos multilaterais como estratégia para enfrentar o
problema da empregabilidade no do século XXI.

Conforme descrição apresentada pela UNESCO na revista PRELAC, Ano 1, n. 0,
agosto de 2004, no texto “PRELAC – Uma trajetória regional em direção à Educação para
Todos” (PRELAC/UNESCO, 2004, p. 7-11), foi sugerido adicionar um quinto pilar —
“aprender a empreender” — aos demais pilares do conhecimento propostos por Jacques
Delors em seu relatório intitulado “Educação para o século XXI: um tesouro a descobrir”
(1996), como forma de enfrentar os desafios da modernização do XXI e promover o
desenvolvimento econômico. Assim, aos quatro pilares da educação — aprender a
conhecer; aprender a fazer; aprender a ser e aprender a viver (juntos) — deve ser
adicionado o quinto pilar.

A importância do empreendedorismo na educação pode ser observada em diversos
relatórios de organismos internacionais como a OCDE e a Organização das Nações
Unidas (ONU). Segundo Slaughter (1996), citado por Mamede (2005), o
empreendedorismo teve a sua importância reconhecida em dezembro de 1993, por meio
de uma resolução o reconhecendo como sendo uma força social e econômica de grande
importância. Essa importância dada ao empreendedorismo para sociedade e para o
sucesso econômico está presente no Relatório Fostering Entrepreneurship desenvolvido
pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Outro exemplo é o interesse do Fórum Econômico Mundial que patrocina a
conferência anual de Davos e no qual o tema empreendedorismo tem sido amplamente
discutido de forma recorrente. Dornelas (2014) relata que, em uma reunião realizada em
2009 por integrantes do Fórum Econômico Mundial, chamada de “Educando a próxima
onda de empreendedores”, após vários debates e análises de várias experiências bem-
sucedidas em alguns lugares do mundo, foram feitas algumas recomendações para
potencializar cada vez mais o ensino do empreendedorismo nos jovens para que estes
consigam suprir as demandas e desafios do cenário do século XXI.

A opção por implementar o ensino do empreendedorismo no ensino médio se deve
muito pelo fato de que este é a última etapa da educação básica. A própria Lei de
Diretrizes e Bases da Educação o Nacional, n.º 9394, de 1996, estabelece em seus artigos
22 e 27 disposições legais e abre caminho para a inclusão do empreendedorismo como
disciplina, quando estabelece que é necessário oferecer ao indivíduo uma “formação para
o exercício da cidadania” e uma formação capaz de garantir condições a ele de
“progredir no trabalho”. Sua finalidade se estende à preparação básica para o trabalho e
a cidadania do educando, aprimoramento do educando como pessoa humana, capacitando
o estudante para continuar aprendendo e estar capacitado para se adaptar com
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Portanto, na
LDBEN, a sua demanda se apresenta vinculada a segmentos do mercado de trabalho, e,
dessa forma, os alunos deste nível de ensino deverão dominar as habilidades que
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permitam assimilar e utilizar, produtivamente, recursos tecnológicos novos e em
acelerada transformação (BRASIL, 2001).

No final da década de 1990, Dolabela (2003) propõe a aplicação de uma Pedagogia
Empreendedora na educação, ou seja, a aplicação de uma metodologia que seja capaz de
gerar no indivíduo competências tanto individuais quanto coletivas, que tenha a
finalidade de promover valores para a comunidade em geral, que seja capaz de promover
a inovação, de ser autônomo e que busque a sustentabilidade. A pedagogia
empreendedora de Fernando Dolabela também contribuiu muito para fortalecer o
movimento de apoio ao ensino do empreendedorismo na educação básica.

Dolabela visa difundir através da sua Pedagogia Empreendedora o ensino do
empreendedorismo na educação básica, desde as séries iniciais até o ensino médio,
desenvolvendo projeto em parceria com instituições de ensino formais e não formais.

Considerações finais

Foi observado na literatura visitada o consenso de que o mercado exige
atualmente indivíduos que tenham a capacidade de se adaptarem às novas
transformações do cenário atual, desempenhem não somente única função dentro de um
processo, mas que sejam profissionais flexíveis, multifuncionais e polivalentes. A
educação básica para muitos passa a ser a principal ferramenta para essa transformação
e mudança de postura nos indivíduos. Mas, para isso, é preciso muito mais que uma
reformulação curricular: é preciso também repensar na formação dos próprios
professores que atuam neste nível de educação. Nesse cenário, os estados estão
desafiados a implementar políticas inovadoras que possam mudar a realidade do ensino
médio no Brasil. Assim, a implementação do empreendedorismo como disciplina vem
sendo discutida e implementada como saída para estes desafios que a educação enfrenta
na formação necessária a ser oferecida.
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6
DORIAN GRAY Y JOSÉ FERNÁNDEZ, ADORADORES DE LA MUSA

Fernanda Vargas Benavides

Resumen: La investigación “Dorian Gray y José Fernández, persiguiendo a
la mujer ideal” tiene como propósito develar los pasos seguidos por el
artista en la búsqueda de la mujer musa en las novelas De sobremesa de
José Asunción Silva y El retrato de Dorian Gray de Óscar Wilde.
Palabras clave: Mujer ángel. Mujer fatal. Mujer musa. Artista.

Introducción

Los personajes protagónicos de las novelas estudiadas, Dorian Gray, en El retrato
de Dorian Gray, y José Fernández, en De sobremesa, tienen en común condiciones
composicionales, anhelos y circunstancias de vida. Ambos ostentan las denominaciones
de dandis, estetas y decadentes. Por otro lado, desean y persiguen el mismo ideal: la
belleza absoluta, y disponen de recursos similares para llevar a cabo la búsqueda del
ideal representado en la mujer musa.

El tema central de esta investigación es el rol de las mujeres en el proceso de
búsqueda del ideal estético realizado por el artista. Algunos de los estudios que abordan
esta temática coinciden en otorgar la misma función a la mujer ángel y a la mujer musa,
y usan estos términos como si fueran sinónimos, cuando en realidad son estadios de un
proceso, pues el ángel es quien se convierte en musa. Se ha encontrado otro vacío en la
falta de profundidad en el análisis del papel de la mujer fatal en el destino del hombre al
ignorar las razones por las cuales es esencial que el hombre padezca los males de estas
mujeres.

El objetivo principal de este estudio es descubrir cada uno de los pasos seguidos
en la búsqueda del ideal artístico, el cual se produce en las mismas fases del proceso
místico.

Metodología

La presente investigación se desarrolló a través de una lectura dialógica entre las
novelas, alternada con un análisis comparativo que busca encontrar puntos comunes que
contribuyan en el esclarecimiento del proceso de creación de la mujer musa realizado
por los personajes masculinos. Dicho análisis ha arrojado las siguientes categorías de
análisis y sus subcategorías: mujer (mujer ángel, mujer musa, mujer fatal), hombre-
artista (dandi, esteta, decadente, hombre fatal) y obra de arte (elemento de redención,
elemento de perdición). Este estudio es de carácter teórico crítico de tipo documental,
durante el primer momento investigativo se ha desarrollado el proceso de
documentación y estudio de fuentes teóricas que permitan la determinación de un estado
del arte sobre la temática abordada, fase que se ha divido en tres partes: definición de
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criterios de búsqueda, exploración de la información, selección y focalización de las
fuentes y profundización en las mismas. Para desarrollar la primera sección se crearon
las tres categorías de análisis.

En la segunda etapa se seleccionaron aproximadamente cincuenta textos teórico-
críticos cuya temática está relacionada con los conceptos de la mujer, el hombre artista,
el dandi, el esteticismo, el decadentismo y la concepción del arte, estas fuentes están
disponibles en su mayoría en español y en minoría en inglés, portugués y alemán. Entre
los criterios de selección se tuvieron en cuenta además de las palabras clave y las
categorías de análisis, el tipo de textos, priorizando la consulta de artículos
especializados y tesis de trabajos de postgrado.

La información ha sido clasificada y procesada según su categoría de análisis en
matrices bibliográficas que contienen las referencias de las fuentes de información, las
citas de interés y un comentario al texto analizando su aporte a la hipótesis planteada. El
tercer momento corresponde a la profundización en el estudio de las categorías de
análisis en las obras abordadas determinando las coincidencias y los desencuentros a la
luz de la visión del arte como religión.

Resultados y discusión

Los personajes femeninos de las novelas estudiadas se clasifican en dos tópicos
literarios propios del arte de finales del siglo XIX: la mujer fatal y la mujer ángel, la cual
al morir se transforma en musa. Sibyl Vane es la musa de Dorian Gray, es una joven y
talentosa actriz que se suicida al ser abandonada por Dorian; y la infantil y hermosa
Helena de Scilly Dancourt es la musa de José Fernández. Las dos mujeres desempeñan
primero su papel de ángeles y luego de musas.

El artista inicialmente es un hombre que ignora su destino, descubre el placer y la
pasión por la vida en compañía de la mujer fatal, con ella experimenta sensaciones
desatadas que lo llevan al borde de la locura y la decadencia moral. Según Erika Bornay,
esta mujer actúa como una vampiresa que consume la energía masculina por medio del
sexo, logrando debilitar al hombre, quien termina en peligro de muerte (BORNAY, 1995).
Para este punto, el hombre se siente perdido y cansado, es consciente de la gravedad de
sus pecados y se percibe como una criatura condenada y maldita. Cuando parece no
existir esperanza de redención aparece la mujer ángel, con su pureza y con el perdón el
hombre es salvado, encuentra la motivación para renovarse y halla en el arte su
propósito vital. En la cima de la felicidad el hombre comprende que debe efectuar un
pago para acceder a la condición de artista, el arte exige como retribución la vida del
ángel y el hombre la entrega. Muerta la mujer ángel, nace la musa y el artista, pareja
inseparable que se fusiona en el arte.

Las dos mujeres poseen características opuestas. La mujer fatal es dueña de una
belleza sensual y voluptuosa, despierta el deseo sexual. Suele ser de cabello oscuro, ojos
verdes, piel pálida. Es una mujer fuerte, malvada, egoísta y cruel. Al contrario, la belleza
de la mujer ángel radica en la pureza de sus rasgos, suele tener el cabello, los ojos y la
piel de tonos claros, no despierta el deseo carnal sino la devoción religiosa. Tiene un
temperamento sumiso, bondadoso e inocente. Su destino es la muerte, solo de esta forma
se transformará en musa y salvará a su amado. El acto de morir también tiene
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condiciones, la mujer ángel debe morir como muere una femme fragile, por enfermedad,
por debilidad o por amor. El final no debe ser violento, pues su muerte no ocurre de
repente, es un proceso en el que la dama se va diluyendo, va haciéndose más etérea, va
desapareciendo lentamente. El único acto violento aceptado es el suicidio (DIJKSTRA,
1995).

Cuando nace la musa, el hombre trasciende a artista. La musa deja atrás su cuerpo
físico y se libera de las pretensiones de pureza que pesaban sobre el ángel, lo cual hace
posible que surja un erotismo post mortem. El artista siente un deseo único por la musa,
deseo que estaba presente desde su vida como ángel. En vida se manifiesta por medio de
un impulso inconsciente de violencia contra la mujer, el hombre sabe que su salvación
será pagada con la vida del ángel y lo acepta. En la muerte es un anhelo ominoso, un
erotismo necrofílico y también romántico, pues el hombre encuentra hermoso el
sacrificio de la mujer, se siente honrado.

No obstante, la vida del ángel debe entregarse en ciertas circunstancias: debe
ocurrir cuando la mujer es joven y hermosa, también es necesario que ella ofrezca
implícitamente el sacrificio de morir por la salvación de su amado, a quien apenas llega a
conocer, pues cualquier contacto puede arruinar la pureza angelical y la expiación ya no
sería posible (CAMACHO, 2006). Esta prohibición impide que el hombre sienta deseos
eróticos por la mujer ángel cuando ella aún vive; sin embargo, luego de su muerte siente
una especie de atracción siniestra por ella, un erotismo que esconde el deseo violento
contra la mujer, el deseo de tomar su vida. Con respecto a esta particularidad, la
violencia padecida es el único rasgo que comparten la mujer ángel y la mujer fatal, las
dos son objeto de una pulsión de muerte que emana del hombre y de la cual el ángel no
puede escapar.

Este camino de búsqueda del ideal estético y de transición de hombre a artista
sigue la misma ruta del proceso místico: fase purgativa, fase iluminativa y fase
contemplativa. La etapa purgativa se caracteriza por un sadomasoquismo latente,
sadismo contra la mujer a la que se desea asesinar, y masoquismo porque el hombre
llega al extremo de infligirse daño, acercándose demasiado a la locura y a la muerte. En
este punto convergen artista y mártir, ambos viven el dolor como un método de
purificación de los sentidos que preparará su espíritu para el nuevo dios.

Posterior a la fase purgativa sigue la etapa iluminativa, la cual corresponde al
momento en que se descubre a la mujer ángel. Este descubrimiento ilumina una
esperanza en el hombre, quien siente que el amor del ángel puede limpiarlo, renovarlo y
salvarlo. Dorian y José hallan a la mujer ángel y expresan la dicha de encontrarla, pero
cuando se les presenta la posibilidad de salvarla de la muerte y convertirla en su esposa,
no aceptan tal destino, convirtiéndose en los autores intelectuales del crimen. En esta
decisión se distancias los personajes de De sobremesa y El retrato de Dorian Gray, José
cae enfermo al enterarse de la muerte de Helena y solo ella desde la muerte puede
salvarlo. José siente un dolor auténtico; por el contrario, Dorian se regocija por la muerte
de Sybil, su musa, no sufre y su muerte termina siendo un acto vano.

Estas reacciones a la muerte de la mujer ángel determinan que José logre un tipo
de redención que le permite sobrevivir y que Dorian sea condenado a la muerte y a la
perdición de su alma. Luego de la muerte del ángel, el hombre se convierte en artista y
recibe la musa, así se da comienzo a la etapa contemplativa, en la cual la musa será



SIIPE 2022 | Seminário Internacional Interdisciplinar de Pesquisas
38

FERNANDA VARGAS BENAVIDES

fuente de inspiración y objeto de adoración. Para José esta última fase es un refugio en el
cual se recluye y recuerda, y se dedica a practicar su esteticismo desmesurado. Para
Dorian la fase contemplativa es perturbadora, él no contempla a la musa amada, se
examina a sí mismo en el retrato a través del proceso de desdoblamiento entre el alma y
el cuerpo. La contemplación le ocasiona diferentes sensaciones y estados de ánimo que
van desde el placer de causar daño hasta el arrepentimiento y el miedo de que su secreto
se descubra. Pese a las diferencias mencionadas en el último estadio, la contemplación no
deja de ser ominosa en ambas novelas, puesto que en De sobremesa la pintura de Helena
actúa como un fantasma acusador, una muerta a la cual se venera.

Al final de esta evolución se genera la fusión tan esperada entre la musa y el
artista, quienes permanecerán juntos, ella desde la muerte y él en la vida, recreándola
para encontrarla. El hecho de que dos pinturas tengan el poder de conducir el
comportamiento de dos hombres alude a la superioridad de la estética sobre la ética y a
la presencia viva en imponente del arte sobre la vida.

Con respecto a la evolución de la mujer y su influencia en el hombre artista es
acertado concluir que el camino seguido por este en la búsqueda de la musa es tortuoso y
largo, para el artista el sufrimiento se convierte en un requisito o en un pago para
acceder al éxtasis de la perfección creativa del arte. José y Dorian experimentan este
sufrimiento, ambos pierden a la mujer amada y a Dorian le cuesta la vida. Es el artista,
entonces, un humano de una categoría exclusiva, un ser incomprendido que vive en
constante búsqueda de un ideal que apenas alcanza a sentir, pues es efímero y único, solo
se tiene una musa, solo una mujer amada, solo ella hará el sacrificio de morir por él para
regalar a su amado artista la realización de su deseo más puro.

Conclusión

El proceso descrito se desarrolla en las novelas objeto de estudio en tres etapas:
purgativa, iluminativa y contemplativa, estadios que corresponden al proceso místico. No
es de extrañar esta semejanza entre el camino del asceta y del artista, puesto que el
artista es un asceta de la belleza, a la cual persigue para experimentarla de cada forma
posible. Resulta lógica la relación arte-religión si se tiene en cuenta que los dos son
creaciones humanas que responden a necesidades que la realidad no satisface, son
disposiciones del espíritu que se convierten en el norte de los hombres. En cada fase el
hombre se relacionará con una mujer distinta, en la purgativa con la mujer fatal, en la
iluminativa con la mujer ángel y en la contemplativa con la mujer musa.
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7
TALLER DIDÁCTICO-PEDAGÓGICO PARA EL APRENDIZAJE DE

ELE CON BASES CULTURALES

Heidy Tatiana Vidal Nossa
Leidy Fabiana Cano Mateus

Resumen: El objetivo del presente texto es exponer un taller didáctico-
pedagógico basado en referentes culturales colombianos para la enseñanza
de ELE a aprendientes de nivel C1, según el Marco Común Europeo de
Referencia. La enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ELE) se
promueve por medio de actividades didáctico-pedagógicas con el tema
gastronómico del bocadillo veleño, autóctono de la cultura santandereana.
Se concluye que con los referentes gastronómicos se posibilita el contacto
con la cultura y su diversidad lingüística por parte del aprendiente
extranjero. Así mismo, el contacto directo de lengua y cultura permite que
el discente interactúe en contextos en los cuales pueda incluir expresiones
dialectales propias de Colombia en diferentes situaciones reales de
comunicación.
Palabras clave: Bocadillo veleño. Cultura. Gastronomía. Enseñanza de
ELE. Habilidades comunicativas.

Introducción

Colombia se caracteriza por tener una gran diversidad cultural por lo que es
común encontrar en sus regiones y departamentos una amplia variedad de costumbres y
manifestaciones culturales, entre las cuales sobresale la gastronomía. Esta ha sido una
de las características que mejor representa la cultura y las tradiciones colombianas. El
bocadillo veleño es considerado como uno de los alimentos típicos más representativos de
Colombia y de la cultura santandereana. Desde la perspectiva del Español como Lengua
Extranjera es importante reconocer las distintas manifestaciones que representan a cada
país y a cada cultura, con el fin de identificarse y relacionarse con las demás. El taller
didáctico-pedagógico realizado se llevó a cabo con base en un enfoque cultural. La
enseñanza de una segunda lengua (L2) a través de la cultura es una estrategia eficiente
para lograr el aprendizaje significativo de la misma, pues facilita la comprensión, la
interrelación y la integración de lengua y elementos culturales.

Acercamientos teóricos-culturales

En torno a la manifestación cultural gastronómica se planteó la creación de una
serie de actividades, en las cuales se pretende que el aprendiente tenga un acercamiento
a la cultura de Santander con el uso de expresiones dialectales empleadas en este
departamento. El objetivo planteado fue desarrollar y potenciar las habilidades
comunicativas: el habla, la escritura, la escucha y la lectura. Asimismo, se buscó
fomentar la competencia intercultural, al considerar que “mediante prácticas
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comunicativas e interactivas pueden fomentarse valores positivos de interculturalidad,
es decir, la capacidad de entender, asimilar e intercambiar la experiencia de ser
diferente culturalmente” (MARTÍNEZ, 2002, p. 588). Así mismo, se buscó desarrollar la
competencia léxica transversalmente, porque se posibilitó el contacto con expresiones,
fraseologismos y palabras típicas de Colombia y de la región.

El taller inicia con actividades focalizadas en el elemento gastrónomico bocadillo
velaño. Iniciando con la habilidad lectura estas actividades se basaron en la comprensión
sobre el texto “Dulce veleñito”, por medio de la relación del mapa y la respuesta de
preguntas. Segundo, se trabaja la escritura con actividades tales como la redacción de
relatos descriptivos acerca del bocadillo y el uso de palabras desconocidas. Tercero,
expresión oral en conversaciones. Finalmente, se hace uso de una pieza musical
representativa de la región, la Guabina, para evaluar la escucha comprensiva.

La competencia léxica se desarrolla a lo largo de las actividades, debido a que el
estudiante estará en contacto directo con expresiones dialectales, tendrá que aprender su
significado y sentido para el desarrollo de algunas actividades, como en la sección “¡No
se atolondre mano que ya le explico!”. En este caso, el componente léxico es fundamental
para una mayor comprensión de la lengua y las costumbres. Por consiguiente, con la
realización de dichas actividades el aprendiente hará un reconocimiento de términos e
incluso se podrá apropiar de algunos de estos.

Conclusiones

El taller didáctico-pedagógico diseñado contribuye al desarrollo de la competencia
intercultural, pues introduce y genera el intercambio de la cultura de Vélez (Santander)
con la del aprendiente de ELE.
Además, el bocadillo veleño como manifestación cultural grastronómica usada para la
enseñanza del Español como Lengua Extranjera promueve el contacto con la cultura y su
diversidad lingüística a través de actividades didácticas que permiten la realización de
conversaciones, el uso de expresiones autóctonas, la creación de recomendaciones y
descripciones del bocadillo con sus ingredientes, etc. De igual forma, el contacto directo
con la lengua y la cultura da al estudiante espacios de práctica para la interacción en
contextos reales de comunicación en los cuales requiera incluir expresiones dialectales
propias de Colombia, en este caso de Santander.
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8
ABUSOS E PRIVAÇÕES NA INFÂNCIA, REVERBERAÇÕES NA PSIQUE
ADULTA: UM ESTUDO DA OBRA CINEMATOGRÁFICA WHAT EVER

HAPPENED TO BABY JANE? (1962)

Isabela Pereira Meirelles
Rogério Lobo Sáber

Resumo: Esta proposta de investigação explorou a questão da violência
psicológica na infância, especificamente a que se caracteriza por abusos e
privações que os próprios pais perpetram sobre crianças em formação.
Nosso intento foi estudar como essas deformações do processo de
formação psíquica influenciam no desenvolvimento da psique do indivíduo
adulto. O estudo tomou a obra cinematográfica What Ever Happened to
Baby Jane? (1962) como ponto de partida e objeto de estudo por entender
que a arte coloca em cena e promove complexa reflexão sobre as tensões e
deformações da psique humana. A trama do objeto cinematográfico
permitiu-nos compreender como os eventos vivenciados pelas
protagonistas Jane e Blanche, na infância, são fundamentais à condição
alcançada por sua psique quando adultas. A obra dirigida por Robert
Aldrich apresenta-nos a perturbações, conflitos internos e externos que
são relevantes à compreensão da dinâmica psíquica que dirige o
comportamento e as ações das protagonistas. A análise do filme
selecionado, à luz de teorias psicológicas e crítico-literárias, confirmou o
potencial simbólico da arte — que, ao colocar em cena, múltiplas formas
de violência psicológica, ajuda-nos a compreender a dinâmica da psique
humana e suas patologias, e a abrir mais espaços acadêmicos para
discussão de tópicos que permanecem na pauta do dia, como a exploração
infantil, mais bem dimensionada a partir de abordagens interdisciplinares
como esta.
Palavras-chave: Formação psíquica. Violência psicológica infantil. Crítica
interdisciplinar.

É discutido e reforçado por muitos estudiosos dedicados à análise da infância em
sua totalidade que é nesse período formativo que muitas questões relevantes ao
desenvolvimento integral do sujeito se formam e se consolidam, como a formação da
personalidade. O tema escolhido para investigação reserva especial atenção à questão do
meio e a como ele influencia no desenvolvimento infantil.

Essa mesma observação foi objeto de análise dos estudos de Lev Vygotsky (2019),
que reforça, em suas obras pedológicas, a importância do meio sobre a formação da
criança. O meio não é concebido como um fator estático, apartado do desenvolvimento
infantil, mas, ao contrário, como um interferente dinâmico, capaz de nortear a formação
do sujeito (VYGOTSKY, 2009; PINO, 2010). Tal explanação de Vygotsky é um primeiro
trampolim teórico que nos convidou a investigar mais detidamente o contexto
formacional das protagonistas Jane Hudson e Blanche Hudson, retratado no filme What
Ever to Happened to Baby Jane? (doravante WEHBJ?) como saturadamente
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problemático devido às diversas privações e abusos postos em cena, como a interrupção
da infância e o trabalho infantil.

Em diálogo com o insight teórico de Vygotsky, Ênio Brito Pinto (2009), no artigo
intitulado “Formação e personalidade: conceitos e orientações”, também expõe que o
círculo familiar — contexto em que, usualmente, a criança está inserida — é um fator
que interfere diretamente sobre a personalidade do sujeito em crescimento. Em suas
palavras, “[d]evemos levar em conta que as relações familiares interferem e configuram
a maneira de as pessoas se compreenderem e compreenderem o mundo quer seja pela
história familiar herdada, quer seja pela maneira como a família concebe o mundo e as
relações entre as pessoas, o que acaba por influenciar a maneira como cada membro da
família concebe o mundo e as relações” (PINTO, 2009, p. 6). Portanto, o espaço e a
dinâmica familiar, aos quais primeiramente pertence o sujeito, são elementos que não
podem ser descartados quando da tentativa de compreensão da formação de sua psique
adulta.

A partir de um movimento comparatista provocado pela trama posta em cena por
WEHBJ?, é possível observar que muitas crianças vinculadas a contextos abusivos e
espetacularizantes (como ao perímetro hollywoodiano, notório por casos de violência
psicológica infantil) enfrentam, na idade adulta, complexas deformações psíquicas.
Muitas dessas crianças descrevem trajetória brilhante no show business e se consagram
como atores mirins, mas são comuns situações de abuso psicológico protagonizadas pelos
próprios pais, figuras que, supostamente, teriam de contribuir com a manutenção da
segurança psíquica dos infantes.

Um exemplo real de abuso tornado público é o caso da atriz Judy Garland, cujas
experiências abusivas são recuperadas e mencionadas no artigo “Daddy Dearest: The
Development of Child Stars in the Studio System of the 1930s through ‘50s”, redigido por
Brittany N. Dalton (2011). Comenta-se sobre as agressões sofridas pela atriz no set de
filmagens quando The Wizard of Oz estava em produção: “Quando isso ocorreu no set de
O Mágico de Oz, Victor Fleming, um diretor sério e intimidador, veio até Judy e
esbofeteou-a no rosto. Ele lhe disse então para que ela fosse para o camarim. Ao retornar,
Judy fez a cena em uma única tomada, sem sorrir” (CLARKE, 2000, p. 98, tradução
nossa). O episódio mencionado indica-nos como as crianças não tinham sua infância
respeitada, sendo tratadas à maneira de um adulto. Apartadas da ludicidade e da
preservação de seu mundo interior, as crianças se tornaram frequentemente vítimas dos
mais diversos abusos físicos e psicológicos no perímetro do mundo do entretenimento.

Já em 1966, Diana Baumrind nos chamara a atenção para três modelos principais
de controle parental, sendo eles o modelo permissivo, autoritário e de autoridade. Apesar
de datado e de posteriormente complementado por outras abordagens no campo da
psicologia, o estudo de Baumrind é instigante ponto de partida para compreendermos
tanto a dinâmica de um modelo parental baseado no propósito de inibição da atuação
infantil quanto os múltiplos estereótipos que a figura da criança tem recebido nas
representações artísticas em geral.

A partir destas considerações, optamos por analisar uma peça cinematográfica
que serviu de objeto imagético para que fosse trazida à discussão a questão da
exploração infantil e como as transgressões interferem na formação psíquica do adulto.
WEHBJ?, estrelado por Bette Davis e Joan Crawford, é uma obra considerada integrante
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do movimento Grande Dame Guignol no cinema. Trata-se este, especificamente, de
fenômeno estético predominante nos filmes de terror dos anos 1960-1970, também
conhecido como “Hag Horror”, “Hagsploitation”, “Psycho-Biddy Cinema”, como avaliado
pelo crítico Peter Shelley (2009, p. 1), em seu pioneiro mapeamento do subgênero. O
Grande Dame Guignol corresponde a uma fusão entre a esfera literária e a teatral, já que
mescla o arquétipo literário da dama distinta com os dispositivos de horror construídos
pelo teatro francês Grande Guignol (“O Grande Show de Marionetes”), fundado em Paris
em 1895 por Oscar Metenier. Os enredos dramáticos postos em cena sob o comando de
Andre de Lorde exploravam violência gráfica e eventos de opressão psicológica
(SHELLEY, 2009). Injustamente considerado um subgênero cinematográfico decadente e
de segunda categoria, o Grande Dame Guignol conquistou audiência e firmou-se como
espaço estético para a exploração de importantes temas, em meio aos quais se
sobressaem os dilemas da violência doméstica.

Nota-se destacadamente que, no filme, a personagem Jane Hudson desenvolve
uma obsessão paranoica em relação às memórias da infância, momento em que havia se
destacado por seu estrondoso sucesso na indústria do entretenimento. Um tal tipo de
consequência psicológica — cuja influência negativa maior recai sobre a estabilidade e
profundidade das relações interpessoais — foi amplamente discutido pelo relatório
apresentado pelo Board on Children, Youth and Families em 2013. A discussão desse
relatório institucional é confirmada e expandida pelo estudo de Teicher (2002), que, em
momento anterior, nos chamou a atenção para as modificações de ordem neurocerebrais
que a violência imprime no cérebro infantil e que se materializam em: a) domínio interno
— depressão, ansiedade, pensamentos suicidas e estresse pós-traumático; b) domínio
externo — agressão, impulsividade, delinquência, hiperatividade ou abuso de
substâncias. O compêndio produzido por Clark, Clark e Adamec (2007) reforça a
ocorrência dessas mesmas vulnerabilidades. Qualquer que seja a manifestação advinda
do trauma sofrido, fato é que a experimentação de qualquer ato violento quando criança
tende a imprimir marcas indeléveis sobre a psique adulta. A atenção sobre os
desdobramentos que recaem sobre as relações interpessoais adultas é também
promovida pelo estudo de Osofsky (1999).

Para expor as tensões vivenciadas pelas personagens, Robert Aldrich seleciona
recursos estéticos herdeiros do Grande Dame Guignol francês, modo teatral
característico por sua ambiência decadente, macabra e horripilante. Há episódios que
mostram certo delírio nostálgico em relação à época de quando ela era criança, mas
essas cenas se chocam com a realidade em que Jane se encontra. Esse descompasso
entre o mundo subjetivo e o mundo objetivo é posto em cena e confirma a complexidade
do objeto estético tomado para estudo.

Dessa forma — e a partir das provocações lançadas pelo filme —, é preciso pensar
na questão da exploração infantil como algo muito mais sério e relevante de ser debatido
em estudos acadêmicos. Sabe-se que crianças abusadas tendem a desenvolver sérios
problemas psicológicos, tais como retardo intelectual, baixo desempenho escolar,
redução de níveis de inteligência, dificuldades com manipulação da linguagem,
dificuldades com recuperação de memórias de curto e longo prazo (GOODMAN et al.,
2001).
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Assim como no filme, em que Baby Jane (quando adulta) acaba dirigindo sua vida
por seu próprio fantasma de quando era criança, muitos adultos vítimas de abusos
semelhantes têm sua psique adulta fragmentada, desconexa e considerada agência de
alienação. Justifica-se, portanto, a necessidade de que sejam publicados mais trabalhos
acadêmicos que articulem a infância, as artes e as questões da formação psíquica, para
que mais pessoas estejam informadas sobre como essas crianças podem desenvolver
graves problemas depois de adultas. O diálogo interdisciplinar entre arte e psicologia
contribuiu para que as representações ficcionais se confirmassem como importantes
objetos de discussão de temas inconclusos e que têm de ser explorados em suas múltiplas
reverberações.

Como película inauguradora desse subgênero de terror nos Estados Unidos, o
filme WEHBJ? considera, dentre outras profundas questões, os matizes que caracterizam
as múltiplas formas de exploração infantil. Nosso foco recai também sobre questões que
estão na pauta do dia, tais como negligência emocional, trabalho infantil e psicopatologias
decorrentes da formação em um contexto familiar disfuncional. Em 1999, Paxson e
Waldfogel publicaram análise sobre a qualidade dos recursos físico-psicológicos
dispensados à formação de crianças, e sua hipótese é de que, nos círculos familiares que
apresentam carências de qualquer espécie — seja ela monetária, afetiva ou psicológica
—, sérios desdobramentos daí advêm quando as crianças atingem a idade adulta. O objeto
tomado para estudo encena questões de tal ordem e nos permite compreender mais
amplamente como a questão da violência contra crianças é questão fundada em terreno
de sutilezas que dificultam a precisa nomeação: “mesmo práticas de medicina popular
podem produzir danos sérios e permanentes” (CLARK; CLARK; ADAMEC, 2007, p. v)
sobre o desenvolvimento psicológico de crianças e, posteriormente, sobre a psique
adulta.

Para mais ampla contextualização do cenário em que se ambienta a película de
Aldrich, importa citar a “California Child Actor’s Bill” (também conhecida por “Coogan
Law”), lei promulgada em 1939 devido às explorações financeiras sofridas pelo ator
mirim Jackie Coogan, integrante do filme The Kid (1921), estrelado por ele e por Charlie
Chaplin. O dispositivo legal intenta salvaguardar parte dos ganhos de atores e atrizes
mirins para que possam, eles mesmos, deliberar sobre suas reservas ao atingirem a
maioridade. No artigo de Dalton (2011), citam-se outros casos famosos de Hollywood, tais
como Michael Jackson, Gary Coleman, Macaulay Culkin, Corey Haim e Shirley Temple.
Os casos recuperados da historiografia de Hollywood reforçam a condição vulnerável de
crianças que, se transformando precocemente em arrimos das famílias, são exploradas
pelos pais e/ou tutores. Como retratado no filme WEHBJ?, é esse contexto que se buscou
mapear com mais cautela, de modo a compreender como tais abusos interferem
nuclearmente na formação psíquica das vítimas.

A infância, dessa maneira, vê-se afetada por um sem-número de privações e de
abusos que, sobretudo, obriga as crianças a amadurecerem precocemente, embora nem
todas elas adquiram, proporcionalmente à velocidade do processo, a estabilidade psíquica
necessária para os estágios futuros da vida. A compreensão dos processos norteadores do
pleno desenvolvimento físico-psíquico das crianças pôde ser inicialmente traçada a
partir das pistas teóricas legadas pelo estudo de Silva, Santos e Jesus (2016). Sendo um
comentário introdutório, o artigo nos permite selecionar, do repositório teórico
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piagetiano, os tratados de interesse para a crítica proposta ao objeto (WEHBJ?). Dessa
maneira, o filme escolhido, analisado com auxílio de teorias psicológicas e crítico-
literárias, se nos apresentou, portanto, como instigante objeto a partir do qual pôde
também ser pensada a interferência positiva dos processos educacionais,
coprotagonizados especialmente por educadores. Uma vez atentos a sinais de exploração
e abuso infantil, os profissionais da educação têm a prerrogativa de antecipar-se e de
contribuir com a localização de auxílio para a formação de crianças com as quais
interagem nos diversos processos de ensino-aprendizagem.
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9
NEOLOGISMO VIRTUAL E SUA INFLUÊNCIA NA LÍNGUA

PORTUGUESA DO BRASIL

Joana Antonia Vital de Sousa
Rogério Lobo Sáber

Resumo: O presente trabalho tem como propósito entender como a
linguagem usada na internet tem influenciado o português brasileiro, tanto
na forma de falar, como de escrever. O objetivo principal da pesquisa é
analisar como as redes sociais influenciam na linguagem, na criação de
neologismos, para a compreensão da flexibilidade da língua, por meio das
variações, seja pelo tempo ou pelos falantes. Serão investigadas relações
entre léxico, sociedade e cibercultura, com a finalidade de compreender
como ocorre a incorporação de termos estrangeiros vindos, em sua
maioria, da língua inglesa, para então descrever os processos de ampliação
lexical a partir das redes sociais. A metodologia empregada consistiu
majoritariamente em pesquisa bibliográfica com ênfase na abordagem
qualitativa, recorrendo-se a textos em que autores de artigos e livros
discutem sobre o neologismo na internet, como Timbane e Coelho (2018),
Carvalho e Filho (2021). Para a pesquisa referente às evoluções da língua e
da língua portuguesa, foram selecionados recortes teóricos de Alves (1984;
1994; 2008), Carvalho (2006), Garcez e Zilles (2001), dentre outros. A
pesquisa buscou esclarecer como as inovações lexicais de origem inglesa
encontradas nas redes sociais influenciam na dinâmica da língua
portuguesa brasileira como um todo e de que maneira acontece esse
processo.
Palavras-chave: Neologismo virtual. Ampliação lexical. Língua Inglesa.
Português Brasileiro.

Introdução

Neologismo é o que os gramáticos intitulam como palavras recém-criadas ou uma
palavra já existente com outro significado. O termo, portanto, corresponde a

[u]ma nova palavra introduzida em um idioma, especialmente para melhorar o estilo. Houve
muito uso consciente de neologismos, principalmente do grego e do latim, na Renascença, em
parte como resultado de uma atitude crítica definida em relação ao enriquecimento do
vocabulário inglês nativo. Mas a prática não se limita a nenhum período (HARMON;
HOLMAN, 2006, p. 348, tradução nossa).

Com o auxílio dos neologismos, os falantes de uma língua podem criar palavras,
mesclá-las a vocábulos de outro idioma — fenômeno analisado mais proximamente por
esta pesquisa — ou dar outra configuração a uma palavra já existente. Isso não acontece
porque faltam palavras nessa língua, mas se trata de uma forma de evolução possível da
própria língua, conforme já antevira o linguista Ferdinand de Saussure em sua obra
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Curso de linguística geral. Para o teórico, tal ocorrência denomina-se “mutabilidade dos
signos”. A partir das constatações de Saussure, podemos ampliá-las e ponderar que, por
interferência da mutabilidade, a língua sofre mudanças, seja pelo tempo, pela sociedade
ou por um fator ainda mais complexo, a globalização.

Por meio da internet, conseguimos aproximar-nos de uma variedade de idiomas de
pessoas diferentes, de diversas culturas e de pensamentos tão heterogêneos quanto. Com
auxílio das redes sociais, pode-se contemplar uma infinidade de situações que ocorrem
com uma língua, seja construções de frases multilíngues — por exemplo, “Vamos tomar
um milk-shake?”, “Vou me conectar à minha conta do Twitter.” — ou até mesmo
situações em que a língua vernácula é fortemente influenciada sobretudo pela língua
inglesa, que possui maior influência tecnológica, cultural e econômica no contexto
geopolítico contemporâneo (CRYSTAL, 2003), como nas sentenças “O WiFi não está
funcionando”, “É melhor deletar essa frase e escrever novamente”.

A pesquisa é importante não somente para compreender os processos de formação
de neologismos virtuais, mas para tentar ajudar as pessoas menos letradas
tecnologicamente a superarem as limitações tecnológicas que as impedem de usar as
redes sociais e a internet em sua totalidade.

O objetivo principal desta pesquisa de cunho bibliográfico e qualitativo foi
entender como a língua inglesa tem exercido significativa influência sobre a língua
portuguesa via fenômeno linguístico do neologismo. Sendo o inglês um idioma de
significativa influência no cenário atual, que interações estabelece com a língua
portuguesa, sobretudo nos espaços tecnológicos de enunciação? A influência do inglês se
justifica por ser a língua dos processos tecnológicos? Ou as respostas estarão no
português, pois é uma língua flexível e por isso se adapta bem a outros idiomas, ao ponto
de se conseguir criar palavras com morfemas desta outra língua? Ou, na verdade, seria a
sociedade contemporânea que, ao relacionar-se com as tecnologias, sente necessidade de
adaptação diante da língua? São questões que atuaram como ponto de partida para a
investigação empreendida, a fim de captar como esse fenômeno acontece, por que
acontece e como, em espaços virtuais de enunciação e veiculação.

Língua: inércia ou variação?

A língua é um fator social: muda ao longo dos anos, seja pelo tempo ou pela
comunidade — sociedade — em que está inserida. O Português do Brasil, por ser uma
língua natural está em frequente mudança, uma vez que esse “[...] é um processo
inerente a toda língua natural que pode levar ou não a uma mudança linguística”
(NAZÁRIO, 2011, p. 334), pois se fala e escreve de diferentes maneiras hoje em dia.
Porém, há um obstáculo muito claro quando se diz respeito a escrever e falar de acordo
com as necessidades da sociedade, a Gramática Normativa. A Gramática Tradicional fica
em constante discordância quanto ao fato das variações linguísticas contemporâneas;
para os gramáticos puristas, a língua tem que se conservar inerte ou receber mudança
mínima, sem alternâncias na estrutura do discurso, seja oral ou escrito, seguindo
severamente regras postas pela norma culta. Mas, se de um lado temos de nos haver com
a gramática prescritiva, que impõe uma forma de falar e escrever corretamente, em
contrapartida existem os falantes em um mundo globalizado que possuem “acesso a uma
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parcela considerável de informação através da internet” (CARVALHO; FILHO, 2021, p.
2). Por meio da tecnologia ocorrem rápidas mudanças tanto nas práticas sociais de quem
a consome, por intermédio das redes virtuais de socialização, quanto nas práticas de
letramento. “A popularização da internet confere centralidade à linguagem, uma vez que
grande parte da internet é mediada por atividades letradas” (BARTON; LEE, 2015 apud
CARVALHO; FILHO, 2021, p. 2).

Sociedade, léxico e cibercultura

As novas tecnologias, sobretudo nas redes sociais, estão cada vez mais
introduzidas no nosso cotidiano, facilitando a vida de alguns, com seu alto poder de
eficiência, e complicando as dos menos letrados tecnologicamente: “isso acontece porque
quem não domina as tecnologias de informação fica excluído e em algum momento perde
privilégios e facilidades” (TIMBANE; COELHO, 2018, p. 2). O uso globalizado das
tecnologias da informação levou as pessoas a desenvolverem jeitos próprios de se
comunicarem, seja reduzindo palavras ou englobando palavras de outras línguas para se
expressarem de forma que faça mais “sentido” ou que seja mais “apropriado”,
recorrendo a léxicos.

Entende-se por léxico “um dos aspetos linguísticos que mais se evidencia na língua
porque ele se desloca de uma língua para a outra, desaparece e reaparece, ganha ou
perde sentidos semânticos ou ainda [se adapta] aos novos contextos na língua em que é
emprestada (TIMBANE; COELHO, 2018, p. 2). As mudanças lexicais, relacionadas à
internet, não acontecem porque faltam palavras na língua nativa; pelo contrário, ocorrem
devido à interferência da tecnologia sobre o indivíduo. Kanavillil Rajagopalan (2013, p.
41) sustenta que “toda inovação tecnológica impacta a forma pela qual as pessoas se
comunicam, ninguém pode negar”, e a essa linguagem ele designa internetês.

Neologismo: processo de formação de novas palavras

Em uma língua viva, como o português, existem muitos termos que caem em
desuso e surgem novos para compensar essa necessidade de comunicação entre as
pessoas. Um desses processos chama-se neologismo, cuja etimologia origina-se do latim
neo–, que significa novo, e do grego –logos, que significa palavra.

De acordo com Ieda Alves (1984, p. 119), “o neologismo constitui uma unidade
lexical de criação recente, uma acepção nova que se atribui a uma palavra já existente
ou, então, um termo recentemente emprestado a um outro código linguístico”. Por
conseguinte, neologia é “o estudo da criação da palavra ou conjunto de palavras, de sua
produção e aparecimento, num momento dado da história da língua” (CARVALHO, 2006,
p. 191).

É por meio dos neologismos que os falantes de uma determinada língua dão nome
a conceitos já existentes em seu idioma nativo, exprimindo sua originalidade ao
relacionar-se com o mundo. Desse modo, “o léxico vai sendo enriquecido com formações
novas, na maioria calcadas em palavras previamente existentes e que fazem parte da
competência do falante nativo” (CARVALHO, 2006, p. 194).
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Estrangeirismo da língua inglesa (anglicismo)

Para Câmara Jr. (1998, p. 111), os estrangeirismos são:

[...] empréstimos vocabulares não integrados na língua nacional, revelando-se estrangeiros nos
fonemas, na flexão e até na grafia, ou os vocábulos nacionais empregados com a significação
dos vocábulos estrangeiros de forma semelhante. Na língua portuguesa os estrangeirismos
mais frequentes são hoje galicismos e anglicismos. O vocábulo estrangeiro, quando é sentido
como necessário, ou pelo menos útil, tende a adaptar-se à fonologia e à morfologia da língua
nacional, o que para a nossa língua vem a ser o aportuguesamento.

Quando se fala em estrangeirismo, podem-se compreender duas visões: ele faz
parte da evolução da língua, tornando-se intrínseco aos processos linguísticos, ou é
considerado algo prejudicial à língua materna (FARACO, 2001). Quanto a ser algo
prejudicial, Garcez e Zilles (2001, p. 15) explicam que a resistência ao estrangeirismo se
dá pela: “[...] suspeita de identidade alienígena, carregada de valores simbólicos
relacionados aos falantes da língua que origina o empréstimo”.

Os anglicismos são os mais destacados no português brasileiro e “isso se deve a
dois fatores: à crescente participação dos Estados Unidos no panorama mundial após a II
Guerra Mundial e ao rápido desenvolvimento das tecnologias nas últimas décadas, uma
vez que a língua inglesa é presença maciça nesse ambiente” (CARVALHO; FILHO, 2021,
p. 6). Alves (2013), por meio de uma pesquisa realizada para fins acadêmicos, constatou
que 40% dos termos estrangeiros vindos da língua inglesa eram da área da
informática/tecnologia. Ou seja, a tecnologia, sobretudo as redes sociais, que em 2011 —
quando a pesquisa foi desenvolvida — eram menos acessadas do que hoje em dia, já
ocupavam espaços de significação nos hábitos das pessoas. Consequentemente, novos
processos de criação linguística eram já desenvolvidos.

Conclusão

A língua portuguesa brasileira está constantemente em processos de renovação e
isso não acontece somente porque é algo natural a ela, mas por que a realidade cultural
em que ela se insere também está em estado diário de mudança. Por meio da análise da
sociedade à qual serve, pode-se perceber que a língua precisa e deve sofrer essas
mutações para que acompanhe a realidade que cerca seus usuários porque nossa
sociedade não é a mesma de cinquenta anos atrás e não será a mesma daqui a cem anos.
Consequentemente, a língua também não permanecerá a mesma. Quando conceituamos
os processos de constituição de uma língua, logo percebemos que, para que isso ocorra,
outras línguas precisam fazer parte desse procedimento, visto que, para as comunidades
de fala, a troca de experiências é algo muito importante — razão pela qual grupos
distintos se influenciam mutuamente.

Diante da revolução tecnológica digital, ocorrida a partir dos anos 90, é que
pudemos compreender que a internet passou a ter o mesmo papel que antigamente os
grandes navegadores do século XVI ocupavam, reconfigurando as relações sociais,
culturais, econômicas e comunicativas por meio dos espaços virtuais de interação,
alterando principalmente o comportamento dos indivíduos perante a língua. A nova
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forma de se comunicar propiciou o surgimento de novas unidades lexicais que
precisavam ser nomeadas e, com essa presença tão marcante, os meios digitais
conseguiram encaixar esses novos termos nos processos de ampliação lexical do
português, conceituados como neologismos por empréstimos. É por meio dos
neologismos que surgem novas palavras e, com a velocidade do campo virtual, a
flexibilidade para formação de novos termos é ainda maior. Com isso, por meio da
análise de postagens do Twitter selecionadas para a pesquisa completa — aqui não
reproduzida por questões de espaço —, percebeu-se que predominam, na maioria das
palavras, os processos de derivação sufixal — “hitar”, “hatear”, “printei”, “dropar”,
“tankando” e “quotar/quotou” — e que o léxico não é estável, uma vez que ele precisa
atender às necessidades de expressividade dos falantes. Constata-se ainda que os
falantes se valem dos recursos da própria língua vernácula para a criação desses novos
termos, mesmo que não compreendam tal ato.

O trabalho desenvolvido investigou como os estrangeirismos de origem virtual
caminham para tornarem-se empréstimos no português brasileiro e sua influência sobre
a língua. Os termos estudados originalmente eram substantivos de origem inglesa e, ao
serem aportuguesados, receberam sufixos em português, mudando, assim, sua classe
gramatical para verbo. Pode-se observar que esses neologismos foram criados para não
somente atender às necessidades comunicativas de certo nicho específico, mas também
para suprirem a falta de um termo mais “apropriado” e pela economia linguística. O fato
é que os meios digitais influenciam, sim, a dinâmica do português brasileiro, seja pela
escrita ou pela fala, já que os falantes buscam, encontram e criam possibilidades de
explorar os meios disponíveis para extrapolarem os limites do próprio idioma.

Portanto, é importante compreender como essas novas composições de palavras
vêm ganhando destaque no meio. Citados como neologismos virtuais, eles, obviamente,
acontecem e surgem em meios não formais da língua, mas, pela execução da pesquisa,
averiguou-se que algumas formas até já foram dicionarizadas, que é o caso do verbo
deletar. A sala de aula contemporânea está intrinsecamente inserida nesse meio social;
portanto os professores de língua materna e/ou estrangeira precisam levar o aluno a
compreender sobre os processos de formação das palavras que eles utilizam no dia a dia,
seus significados, onde podem ou não serem usadas, como elas são absorvidas pelos
falantes etc., usando da tecnologia, principalmente das redes sociais, para ilustrar seus
passos.
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10
O PESO DO PERTENCER: UMA ANÁLISE SOBRE O GAÉLICO E A

IDENTIDADE ESCOCESA CONTEMPORÂNEA

Juliana Alessandra Gomes
Rogério Lobo Sáber

Resumo: A presente pesquisa discute a questão da identidade nacional e o
gaélico na Escócia contemporânea. O objetivo principal da investigação é
entender de que forma o gaélico se constitui parte da identidade nacional
do povo escocês nos dias atuais, sabendo-se que a língua se demonstra em
declínio de falantes e uso, mesmo com as políticas públicas implantadas no
país para a sua revitalização. Também foram investigados a origem da
língua, sua relação com o povo ao longo do tempo, e o consequente declínio.
A metodologia utilizada foi predominantemente a pesquisa bibliográfica de
cunho qualitativo. Observa-se que atualmente os indivíduos estão passando
por um processo de “crise de identidade”, o que os faz tentar entender
quem são e o que os caracteriza como pertencentes à determinada nação. A
Escócia é resultado de uma fusão de vários povos, país que sofreu
repressões e influências externas principalmente da Inglaterra, que veio a
mudar o rumo de sua monarquia, língua e cultura. Com a necessidade de
resgatar a essência escocesa, o povo escocês está tendendo a voltar a uma
origem de cultura e língua de um passado visto como glorioso, e esse
resgate pode até não se dar por meio da língua em específico, mas pela
cultura derivada dela. Desse modo, mesmo que a língua gaélica esteja em
declínio, sua cultura passa por um novo episódio de ascensão, pela busca
de uma identidade nacional escocesa autêntica.
Palavras-chave: Identidade. Nação. Língua. Gaélico. Escócia.

Introdução

A pesquisa investigou a questão da identidade nacional em relação ao gaélico,
segunda língua oficial da Escócia contemporânea. Diante da crescente demanda de
pesquisa em relação à identidade, o trabalho mostrou-se importante ao tentar aprofundar
mais na questão da identidade nacional em relação a uma língua, em especial uma com o
status de minoritária. É importante entender que “as identidades nacionais não são
coisas com as quais nós nascemos, mas são formadas e transformadas no interior da
representação” (HALL, 2006, p. 48, grifo do autor), isto é, uma pessoa não só se identifica
com tal nacionalidade somente por nascer naquele território, mas se trata de algo muito
mais intrínseco, que depende das relações entre a comunidade, os costumes, as crenças,
e claro, a língua. A proposta se mostra relevante ao poder ser usada como reflexões de
questões de identidade nacional e línguas minoritárias no Brasil.

O sentimento de identidade como povo vai se modificando ao longo do tempo e
depende de diversos aspectos, como a língua e questões geográficas, tornando-se
essencial para o sujeito o ato de pertencer, identificar-se com determinados costumes e
ser membro ativo de uma comunidade.  Stuart Hall (2006, p. 12), em sua obra A
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identidade cultural na pós-modernidade, diz que “a identidade, então, costura [...] o
sujeito à estrutura. Estabiliza tanto os sujeitos quanto os mundos culturais que eles
habitam, tornando ambos reciprocamente mais unificados e predizíveis”, ou seja, o
sujeito precisa identificar-se com alguma cultura, costume ou nação, senão toda a
estrutura colapsa, e o indivíduo ficará se sentindo vazio, dando início ao que se conhece
como “crise de identidade”.

A pesquisa foi desenvolvida com base bibliográfica de cunho qualitativo, com o
intuito de responder à seguinte questão: De que forma o gaélico se afirma como legado
linguístico-cultural associado à construção e à consolidação da identidade nacional na
Escócia contemporânea? A investigação proposta ajudou-nos a validar a hipótese que
temos lançada a respeito desse questionamento, qual seja a de que o gaélico é visto hoje
em dia mais como um símbolo nacional atrelado aos costumes e à tradição, porém que
não representa mais aquele povo de maneira uniforme.

Identidade nacional

A identidade é algo necessário para o sujeito, sendo indispensável o ato de
pertencer, que assegura a identificação com determinados costumes e a existência como
membro ativo de uma comunidade. Mas, afinal de contas, o que se pode entender por
identidade? Muitos teóricos investigaram e ainda se debruçam sobre tal concepção, cada
um no perímetro de suas formações teóricas, mas o que muitos deles sustentam em
comum é afirmar que a identidade está ligada à representação da cultura de um grupo ou
de um povo. Por isso, Manuel Castells (1996, p. 26), em seu livro O poder da identidade,
chegou à constatação de que a identidade pode ser definida como um “processo de
construção de significado com base em um atributo cultural, ou ainda um conjunto de
atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual(ais) prevalece(m) sobre outras fontes de
significado”.

O sujeito, visto anteriormente constituído de apenas uma identidade unificada e
estável, encontra-se agora fragmentado, sendo composto de mais de uma identidade,
algumas vezes conflitantes, contraditórias e/ou não resolvidas (HALL, 2006, p. 12). Por
isso o autor sugere que “em vez de falar da identidade como uma coisa acabada,
deveríamos falar de identificação, e vê-la como processo em andamento” (HALL, 2006, p.
39). Desse modo, é preciso entender que o processo de identificação é resultado de vários
fatores combinados e, por isso, não pode ser resumido a somente uma identidade fixa e
absoluta, mas é a soma de várias identidades acumuladas, que podem permanecer iguais
por um tempo, jamais mudar ou se alterar constantemente.

Atualmente, “crise de identidade” tornou-se uma tópica comum nos estudos das
humanidades, mas, antes de o sujeito passar por essa crise, o ideal de identidade estava
há muito estabelecido. O processo de criação das identidades também não foi um
processo que ocorreu da noite para o dia. Como observado por Zygmunt Bauman (2005, p.
26), a ideia de identidade, e particularmente de identidade nacional, não é algo inato, mas
foi uma ideia desenvolvida devido à crise do pertencimento, e que precisou de uma
intervenção, no caso do Estado, para sua consolidação.

Indubitavelmente, a língua se encontra no centro do processo de afirmação da
nação, e é importante ressaltar que, para alcançar esse status, foi preciso que o Estado
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exigisse a homogeneização de uma língua nacional única e comum, capaz de carregar e
reproduzir as histórias da pátria. Silva (2014, p. 85) aponta que, juntamente com a língua,
o Estado teve que construir símbolos nacionais que reforçassem o sentimento de
unidade, sendo tais símbolos reconhecidos até hoje em dia, como: hinos, bandeiras e
brasões. Observa-se, por exemplo, que “o uso do ‘nós’, presente nos hinos nacionais, nos
dísticos e nas falas oficiais, faz com que o sentimento de pertença se sobreponha à ideia
de individualidade e apague o que existe de ‘eles’ e de diferença em qualquer sociedade”
(ANDERSON, 2008, p. 16).

Origem e declínio do gaélico

A origem da língua gaélica é tópico discutido no meio acadêmico, já que alguns
estudiosos afirmam que a língua gaélica migrou do norte da Irlanda para a Escócia, e
outros defendem que a língua já existia na Escócia antes mesmo de se apresentar na
Irlanda, como afirma Thomas Clancy (2010, p. 358) “não podemos mais ter certeza de
quando o gaélico ‘chegou’ à Escócia, e cada vez mais se sente que até mesmo fazer esta
pergunta pode antecipar uma resposta errada”. Apesar de por muito tempo se acreditar
que Fergus Mór trouxe o gaélico para Escócia ao estabelecer esse novo reino, Ewan
Campbell (2001) enfatizou, em seu estudo, que não há nenhuma evidência arqueológica
que comprove a migração em massa neste momento, ou seja, já não se pode ter tanta
certeza de onde o gaélico realmente surgiu.

Durante os séculos V até o século X, o território da Escócia era dividido por cinco
povos diferentes: os pictos, os gaélicos (do reino de Dál Riata), os britânicos, os anglos e
posteriormente os vikings. Foi apenas no século XI que esses quatro primeiros povos
foram unificados e que se estabeleceu a monarquia escocesa (FOSTER, 2004). Os
primeiros povos a se unirem sob um mesmo reinado foram os pictos e os gaélicos de Dál
Riata, e mesmo antes de a unificação acontecer, os dois povos mantinham relações
frequentes, e uma explicação para essas relações serem tão bem-sucedidas advinha do
fato de que “as ligações políticas entre os pictos e Dál Riata possivelmente começaram
no final do século VI, quando o rei picto chamado Gartnait pode na verdade ter sido um
gaélico” (FOSTER, 2004, p. 35).

O século VIII foi marcado por diversas mudanças na Escócia que definiriam o
destino e a atual situação do país. Primeiramente, a unificação da Escócia e Inglaterra
veio acontecer em 1707. No entanto, a ideia não foi muito popular entre os súditos,
aumentando ainda mais as rixas e os preconceitos entre os homens das Terras Altas e
Terras Baixas. Os habitantes das Terras Altas (Highlanders) se distinguiam-se dos das
Terras Altas (Lowlanders) não somente por questões geográficas, mas também pelo jeito
de se vestir, a língua utilizada e os costumes considerados tribais, além da sua autoridade
política externa (FREMONT-BARNES, 2011).

Foi apenas a partir do final do século XX, com a busca da nação escocesa por uma
cultura e uma identidade autêntica, que o ideal gaélico foi sendo resgatado, como uma
herança dos tempos gloriosos, da tradição que um dia já havia desempenhado no
território. Apesar de os falantes do idioma terem diminuído drasticamente durante os
anos, o gaélico e sua cultura ainda hoje exercem sua influência, estando principalmente
atrelados ao resgate da identidade escocesa.
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Políticas públicas de revitalização do idioma

Desde a Idade Média o gaélico foi encontrando seu declínio, sendo substituído, em
grande parte, pelo inglês, e sendo confinado às ilhas e ao território mais ao norte do país.
A maior parte dos ainda falantes do gaélico se encontra principalmente nas Ilhas
Ocidentais, onde 61% da população de 2001 (15.723) sabia falar gaélico, e a porcentagem
acaba aumentando para 80% em alguns distritos rurais (MCLEOD, 2014). Em quesito
nacional, a população atual da Escócia conta com 5,47 milhões de habitantes, no censo de
2022, de acordo com o site Statista; já em relação aos falantes da língua gaélica, o censo
de 2011 mostrou aproximadamente 57,3 mil falantes com idade superior a de três anos,
apenas 1,1% da população total (MCLEOD, 2014, p. 3).

Para incentivar o uso do gaélico no dia a dia do escocês, algumas políticas públicas
foram criadas, como o incentivo a criação de escolas bilíngues (inglês-gaélico), a criação
de programas de rádio e televisão em gaélico, e também no ramo acadêmico e editorial,
mas foi nos sites e fóruns que o gaélico, com o advento da globalização e da internet,
encontrou sua maior disseminação.

Mesmo com a oficialização do gaélico enquanto idioma da Escócia em 2005 e a
criação do Plano Nacional de Língua Gaélica e a instauração de novas políticas públicas
para revitalização do idioma, o gaélico continua em declínio o que acaba sugerindo que
“as políticas implementadas até agora para sustentar e promover o gaélico foram
inadequadas” e que “estratégias mais bem integradas e mais vigorosas são urgentemente
necessárias para que a mudança de idioma em favor do inglês seja revertida” (MCLEOD,
2014, p. 3).

Sentimentos identitários

Diante de um país com uma história tão conturbada e formada por uma mistura de
povos e culturas, é preciso entender como o próprio escocês se caracteriza nesse sentido.
Para procurar uma resposta a essa pergunta, será utilizado como base um livro que
contém uma coletânea de depoimentos de escoceses tentando explicar o que, para os
habitantes do país, é ser escocês. O livro em questão tem por título Being Scottish:
personal reflections on Scottish identity today, foi elaborado pelos organizadores Tom
Devine e Paddy Logue, e foi publicado no ano de 2002 — antes da oficialização do gaélico
como idioma da Escócia. Foram analisados depoimentos e recortados alguns trechos com
ênfase nas falas que envolvessem a língua e a cultura gaélicas.

Concluímos, pelas análises feitas, que a identidade nacional envolve vários
aspectos, desde a história, geografia e língua, a símbolos e cultura. Os símbolos
escoceses são certamente aquilo que os caracterizam assim para eles e para o mundo, e é
impossível falar desses símbolos escoceses sem associá-los à língua e à cultura gaélica.
Por isso, o que se vê é que “cada vez mais, as culturas ‘nacionais’ estão sendo produzidas
a partir da perspectiva de minorias destituídas” (BHABHA, 1998, p. 25), ou seja, o
gaélico após ser tão reprimido e, mesmo não sendo muito falado, agora representa a
perspectiva de nação, da essência escocesa que eles tentam tanto resgatar e afirmar.
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Considerações finais

A discussão em questão buscou desenvolver uma breve resposta sobre o gaélico e
a identidade nacional da Escócia contemporânea. Após investigar a respeito das
identidades e em específico a identidade nacional, foi de extrema importância
compreender o trajeto histórico daquela nação e daquele povo para assimilar sua
formação de cultura e língua.

Apesar de o gaélico ter entrado em declínio, seus falantes estarem diminuindo até
hoje, mesmo com as novas políticas públicas, a sua cultura foi continuada como a
herança daqueles povos e se instaurou como símbolo característico da Escócia. Com a
atual preocupação sobre as questões da identidade, os escoceses passam por um processo
de resgate da tradição, de tentar se desvincular da cultura anglófona e voltar às suas
origens: o reino de Alba e o que ele representava.

Em síntese, a língua gaélica pode até não se apresentar como legado linguístico
para a grande parcela da sociedade escocesa, que fala principalmente o inglês na sua
rotina, mas representa sem dúvida um legado cultural para toda Escócia, mesmo que de
forma discreta, fazendo com que, talvez, eles nem percebam a sua influência. O gaélico
ainda é a primeira língua de alguns povos, principalmente os da Terras Altas e das ilhas
ocidentais, onde sua cultura e tradição são mais facilmente reconhecidas e passadas a
diante. Mas com certeza, sua herança e tradição perduram até hoje, sendo os principais
para caracterização e identificação daquele povo como escocês.
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11
FORMAÇÃO DO DOCENTE ENGENHEIRO CIVIL:

A BUSCA POR UMA FORMAÇÃO REFLEXIVA

Larissa Pereira
Joelma P. de Faria Nogueira

Resumo: O estudo baseia-se na problemática do engenheiro-professor que
atua no ensino superior de engenharia apenas com a formação técnica, sem
uma formação pedagógica voltada para esse fim. Esta pesquisa ampara-se
no seguinte questionamento: Como as condições normativas prescritas
contemplam a formação do engenheiro-professor/professor-engenheiro?
Na intenção de responder esse questionamento foram traçados objetivos
para entender as lacunas que engenheiro civil apresenta em sua formação.
Em busca dos objetivos propostos, foi utilizada a abordagem sistemática
de revisão bibliográfica, a partir de um estudo descritivo com abordagem
qualitativa. Segundo Alves (1992), a revisão bibliográfica é, sem dúvida,
importante para o início da pesquisa, pois a revisão de literatura direciona
a abordagem do pesquisador desde a definição do problema até a análise
dos resultados. Desta maneira, o referencial teórico seguiu os estudos
reflexivos empreendidos no processo formativo (NÓVOA, 1995; SCHON,
1995; GÓMEZ, 1995; MASETTO, 2015, entre outros), apresentando, a partir
deles, reflexões sobre a docência universitária. Diante desse contexto,
pode ser visto que a grande dificuldade do século XXI é de se amparar a
diversidade, que pode vir a ser obtida por uma constante e sólida
educação. Busca-se, então, discutir as normativas referentes à formação
do engenheiro-professor indo em confluência com as pesquisas
desenvolvidas por Nóvoa, Schon, Gómez (1995) e Masetto (2015).
Palavras-chave: Engenheiro-Professor. Educação. Formação Docente.
Educação Contínua.

Introdução

A educação no século 19 tinha como seu principal objetivo a formação de
especialistas em determinada área do conhecimento. Sendo assim, os docentes, naquela
época, eram apenas profissionais competentes com conhecimentos em sua área técnica e
com titulação de bacharel. Após o ano de 1980, as universidades passaram a exigir desses
profissionais uma especialização. Atualmente, as universidades exigem o título de
mestre ou doutor, mas ainda, segundo Masetto (2015), vê-se a necessidade da
competência pedagógica do profissional educador.

No entanto, muitos professores ainda não entendem a importância de dominar o
ambiente pedagógico de ensino para atuar na graduação e acreditam que isso não é
necessário. Portanto, não se pode negar que as limitações didático-pedagógicas do
engenheiro-professor conflitam com sua formação técnica. Contudo, essas limitações
podem ser superadas por meio de um programa de formação que familiarize o
profissional com as novas tecnologias empregadas no ensino.
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Para atuar no ensino superior é preciso ter domínio dos conhecimentos técnicos da
área, mas também compreender as ideias didático-pedagógicas que vão além do ensino
técnico. Portanto, é importante que o professor engenheiro conheça as concepções de
ensino/aprendizagem, baseadas na legislação educacional e suas teorias, que são
constantemente atualizadas, para atender às necessidades da sociedade (FREIRE;
CARNEIRO, 2012).

Em sua pesquisa sobre a formação do engenheiro professor, Ferreira e Nacarato
(2022) enfatizam a complexidade da posição dos professores de engenharia que, em
muitos casos, não conseguem distinguir claramente sua identidade profissional. No
entanto, Martins (2020) afirma que a maioria dos engenheiros docentes desconhece os
requisitos gerais que afetam a docência no ensino superior. Nesse alinhamento, Alves,
Ferreira e Amaral (2019), devido à necessidade de uma formação pedagógica
interdisciplinar, abordam a importância da busca por concepções de
ensino/aprendizagem que tem como foco a formação contínua dos professores,
preenchendo assim a lacuna na formação do profissional engenheiro-professor.

A pergunta que norteia este trabalho é: “Como as condições normativas prescritas
contemplam a formação do engenheiro- professor/ professor-engenheiro?”. Dessa forma,
o objetivo desta pesquisa é discutir as lacunas na formação docente do engenheiro civil e
compreender a relação entre a formação técnica, prática e crítica para chegar à
formação reflexiva.

Metodologia

O estudo formulou questões claras por meio de uma revisão sistemática da
literatura, construindo relações entre as teorias dos pesquisadores e os princípios
estabelecidos que consideram o constructo engenheiro-professor/professor-engenheiro.
Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa, considerado o mais
adequado para analisar as questões que envolvem a profissão docente na atualidade e
analisar o processo de formação do profissional da área da engenharia, tendo como
objetivo compreender os problemas educacionais, especialmente aqueles relacionados à
formação pedagógica de professores.

Segundo Macedo (1994, p. 13), a pesquisa bibliográfica “[t]rata-se do primeiro
passo em qualquer tipo de pesquisa científica, com o fim de revisar a literatura existente
e não redundar o tema de estudo ou experimentação”, seguida de uma revisão, que nada
mais é do que uma análise crítica do tema pesquisado.

Desse modo, inicialmente foi realizada uma investigação da literatura existente
que trata da formação pedagógica de docentes atuantes em cursos de engenharia, o que
consiste na elaboração de registros e, posteriormente, na organização das pesquisas de
maior relevância. Posteriormente, foi realizado um estudo sobre a normativa referente à
formação exigida para esses engenheiros que objetivam lecionar e, na sequência, se
discute a relação entre as normas estabelecidas e as pesquisas existentes.
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Resultados e discussão

Assim, com o objetivo de reorganizar a formação em engenharia no país, buscando
atender às necessidades futuras, as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de
Graduação em Engenharia (DCN) incentivam a melhoria contínua na formação dos
recursos humanos. Nóvoa (1995) também relata que a mudança educacional depende dos
professores, sua formação e mudanças nos métodos de ensino em sala de aula e no
trabalho.

Desta forma, busca-se discutir a legislação referente à formação do engenheiro-
professor com base nas pesquisas desenvolvidas. Umas das principais legislações é o
artigo 3 da Resolução n.º 11 do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação
Superior – CNE/ CES, de 11 de março de 2002: o regulamento em questão visa, através do
plano de fundo educacional e conceitual, combinar estratégias de ensino eficazes,
elencadas nas práticas de diferentes áreas, que sejam responsáveis por um maior
comprometimento com o desenvolvimento das competências desejadas dos egressos.

Para atender a essas necessidades, o corpo docente vê a necessidade de qualificar
e preencher a lacuna na formação de professores, desenvolvendo profissionais que
possam atender às necessidades da sociedade, no amplo campo do uso do conhecimento,
proporcionado pela engenharia, como o ensino. Essa percepção está em consonância com
o conhecimento de Schon (1995), que trata da formação baseada no conhecimento prático
e na autorreflexão na construção do conhecimento. O autor é sustentado por Gómez
(1995), quando enfatiza a necessidade de analisar e refletir sobre o complexo cotidiano
em sala de aula, permitindo uma integração completa dos problemas da prática do
conhecimento.

Há uma necessidade crescente de se aumentar a formação crítico-reflexiva, a par
de uma formação mais humanista e empreendedora. Dada a importância da engenharia
na produção de conhecimento, tecnologia e inovação, é uma estratégia cuidar desses
métodos existentes e enfatizar o desenvolvimento do caráter docente nos cursos
ministrados no país, como forma de atender às necessidades dos alunos em sala de aula.
A revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) é parte importante desse
processo (BRASIL, 2019).

Considerações finais

Torna-se cada vez mais necessário pensar a formação de engenheiros professores
no ensino superior imediatamente. Nessa conjuntura, o conhecimento é construído de
forma contínua por professores e alunos, e os professores ou futuros professores devem
perceber que estão envolvidos em todo o processo de ensino e aprendizagem. Pode-se
constatar que há uma falha presente na formação de engenheiros, sendo a maior parte de
disciplinas nas áreas técnicas, que carecem de um maior direcionamento à prática
docente, que são ofertadas principalmente em cursos de licenciatura. Essas disciplinas,
atualmente ministradas no curso de engenharia, são aulas expositivas com exercícios
propostos, que não estimulam o aluno a ser ativo e a participar da criação do
conhecimento (AMARAL; FERREIRA; ALVES, 2019).
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É necessário promover a integração dos conhecimentos obtidos da ciência básica e
aplicada em problemas práticos. Além disso, vê-se a necessidade de criar um espaço para
um novo tipo de análise sobre o cotidiano complexo na sala de aula, no pensamento
prático do professor, em seu conhecimento em ação, em seu saber fazer, sobre a sua
reflexão na ação e sobre sua reflexão sobre a ação (GÓMEZ, 1995).

Referências

ALVES, G. H.; FERREIRA, J. F.; AMARAL, D. R. B. (2019). Docência na engenharia civil:
o engenheiro professor e as práticas pedagógicas. Humanidades e tecnologia
(finom), 18(1), p. 119-131.

ALVES JOSÉ MATIAS. Organização, gestão e projeto educativo das escolas. Porto:
Edições Asa, 1992.

ALVES-MAZZOTI, A. J. Revisão da Bibliografia. In: ALVES MAZZOTI, Alda Judith;
GEWANDSZNAJDER, Fernando. O método nas Ciências Naturais e Sociais: pesquisa
quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 1998. p. 179-188.

BRASIL. MEC. Conselho Nacional De Educação-Câmara De Educação Superior CNE/CES
11, DE 11 DE MARÇO DE 2002(*). Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do
Curso de Graduação de Engenharia. Disponível
em:<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES112002.pdf>. Acesso em: 14 ago.
2022.

BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Engenharia. Parecer CNE/CES Nº:1/2019, homologação publicada no
DOU 23/04/2004, Seção 1, p. 109.

FERREIRA, D. M.; NACARATO, A. M. Identidade do engenheiro-professor. CONJ, vol.
22, nº 3, p. 456–472, mar. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.53660/CONJ-807-
D07>.Acesso em: 29 set. 2022.

FREIRE, L. A.; CARNEIRO, I. M. S. P. Reflexões sobre o trabalho docente do professor
bacharel: perspectivas para a formação continuada. In: Encontro Nacional de Didática
e Práticas de Ensino – ENDIPE, 16.2012, Campinas. Anais [...]. São Paulo, Campinas:
2012. p. 3848-3859.

GÓMEZ, A. P. O pensamento prático do professor: a formação do professor como
profissional reflexivo. In: A. Nóvoa, (coord.). Os professores e sua formação. p. 77-91.
Dom Quixote, 1992/1995.

MARTINS, José Renato Spina. A (trans)formação do engenheiro-professor: o aprendizado
da docência no ensino superior. 2018. 172 f. Dissertação (mestrado) – Universidade
Católica de Santos, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação, 2018.



SIIPE 2022 | Seminário Internacional Interdisciplinar de Pesquisas
65

LARISSA PEREIRA, JOELMA P. DE FARIA NOGUEIRA

MACEDO, N. D. Iniciação à pesquisa bibliográfica: guia do estudante para a
fundamentação do trabalho de pesquisa. São Paulo, SP: Edições Loyola, 1994.

MASETTO, M. T.; GAETA, C. Os desafios para a formação de professores do ensino
superior. Revista Triângulo, v. 8, n. 2, p. 04-13, 2015. Disponível em:
<http://seer.uftm.edu.br/revistaeletronica/index.php/revistatriangulo/article/view/155>.
Acesso em: 29 set. 2022.

NÓVOA, A. Formação de professores e profissão docente. In: NÓVOA, A. (coord.). Os
professores e sua formação. Dom Quixote, 1992/1995. p. 15-33.

NÓVOA, António. O passado e o presente dos professores. In: NÓVOA, A. (org.).
Profissão professor. Porto: Porto, 1999. p. 13-21.

SCHÖN, D. A. Formar professores como profissionais reflexivos. In: NÓVOA, A. (coord.).
Os professores e sua formação. Dom Quixote, 1992/1995. p. 77-91.

THOMÉ, Z. R. C.; BRAGA, G. de B.; LAMEIRA, I. D. E. D. A formação do professor e seu
reflexo na práxis educativa. Revista Exitus, Santarém, v. 11, p. 01 - 22, 2021.
Disponível em:
<http://www.ufopa.edu.br/portaldeperiodicos/index.php/revistaexitus/article/view/1714
>. Acesso em: 29 de set. 2022.



SIIPE 2022 | Seminário Internacional Interdisciplinar de Pesquisas
66

LEILA SILVIA LATUF SEIXAS TOURINHO

12
A SUJEIÇÃO DAS MULHERES: A LIBERDADE CERCEADA,

NO PENSAMENTO DE JOHN STUART MILL

Leila Silvia Latuf Seixas Tourinho

Resumo: Este artigo busca delinear, com base no pensamento de Stuart
Mill, princípios de composição de causas que ancoram o repertório de
ideias tratadas na obra The subjection of women, escrita pelo autor.
Compreender a sujeição das mulheres nos obriga a mergulhar em um
sistema de desigualdade que apoia e encoraja essa relação de submissão,
que, obrigatoriamente, levanta questões sobre a natureza e a relação de
poder e liberdade, conceitos caros a Mill. Procura-se estabelecer conexões
com a natureza moral das atitudes, costumes sociais e culturais que
transformam a sujeição, vista como uma continuidade do estado primitivo
de escravidão, em sanção social e decreto legal. O poder dá permissão ao
homem para as indulgências e só cessa dentro dos limites da lei, caso haja,
ao coibir sua liberdade de ação para tais indulgências. Na verdade, a
grande contribuição de Mill, como homem, é desvelar que os papéis
representados pelas mulheres não são “naturais”, e muito menos justos e
desejados. Retrata que toda forma de opressão, de julgamentos morais e
de coibição de liberdade impede o desenvolvimento de metade da raça
humana, devido à falta de conhecimento que impede os homens de
aprender que não se deve adicionar, aos infortúnios infligidos à natureza,
as limitações de inveja e preconceito, uns sobre os outros.
Palavras-chave: John Stuart Mill. Liberdade. Moralidade. Poder. Sujeição.

Introdução

Falar sobre a sujeição das mulheres pelo olhar de um homem não é uma tarefa
nada fácil e confortável, ainda mais quando esse homem é um dos filósofos britânicos
mais importantes do século XIX. No entanto, necessário se faz prestar alguns
esclarecimentos que são primordiais para compor a trajetória de sua vida intelectual e
compreender a permanência de suas ideias até os nossos dias.

John Stuart Mill nasceu em Londres em 1806. Foi um dos filhos de James Mill,
importante pensador do momento. Com uma formação rigorosa, tornou-se um intelectual
anos à frente dos seus contemporâneos. Destacam-se algumas de suas mais importantes
obras: A system of logic (1843), Principles of political economy (1848), On liberty (1859),
Utilitarism (1863), The subjection of women (1869), Autobiography (publicado
postumamente em 1873). Ocupou o Parlamento Britânico de 1865 até 1868. Como
parlamentar e ancorado em seus ideais de liberdade, manifestou sua intenção de agir a
favor das mulheres para que obtivessem o direito de estarem ali representadas. Seu
trabalho como parlamentar já enfatizava dois conceitos nucleares, expostos em On
liberty: “aperfeiçoamento humano” e “diversidade mais rica”, esferas que toda liberdade
individual deve englobar.
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O objetivo deste artigo é destacar, em sua obra The subjection of women, que a
igualdade entre os sexos se fundamenta não apenas em defender a liberdade individual,
mas realçar o caráter moral como condição necessária para garantir a independência, os
direitos e o avanço da mulher, ao invés da submissão que lhe tem sido imposta desde os
primórdios da história.

Sobre o antagonismo entre liberdade e sujeição

Se pudéssemos iniciar a obra The subjection of women procurando quais os
problemas que Mill quer nos trazer e nos interrogar, as perguntas seriam as seguintes:
As mulheres são respeitadas quando são tratadas como seres inferiores aos homens? Se a
proposição, “a liberdade individual é primordial e necessária a todo ser humano”, é uma
verdade de fato, não deveria ter como consequência a eliminação de todos os entraves
legais à liberdade das mulheres? Como propostas de resposta, cito o primeiro parágrafo
da obra de Mill (2009, p. 4):

That the principle which regulates the existing social relations between the two sexes—the
legal subordination of one sex to the other—is wrong in itself, and now one of the chief
hindrances to human improvement; and that it ought to be replaced by a principle of perfect
equality, admitting no power or privilege on the one side, nor disability on the other.1

As palavras acima não foram fáceis de ser digeridas por uma sociedade protegida
por velhas instituições e costumes. Pior ainda se propor a ser um interlocutor que ataca,
com críticas veementes, um modus operandi quase universal. Sua crítica ataca a fé em
costumes e sentimentos em geral e a generalidade de uma prática:

the generality of a practice is in some cases a strong presumption that it is, or at all events
once was, conducive to laudable ends. This is the case, when the practice was first adopted,
or afterwards kept up, as a means to such ends, and was grounded on experience (MILL,
2009, p. 9-10).2

Para Mill, na história, desde muito cedo, as mulheres são criadas na crença de que
seu caráter ideal é oposto ao caráter masculino: elas não têm vontade própria e são
governadas pelo autocontrole e submissão. O respeito, sua total dependência, seus
privilégios e prazeres são obtidos por elas somente por meio do marido. Desde o
nascimento, impõe-se o que pode ou não ser apropriado e até proibido para as mulheres, a
fim de serem preservadas para o exclusivo benefício dos homens. A prova da
discriminação das mulheres é clara quando, ao fechá-las na casa dos pais e dos maridos,
não somente impossibilita sua autorrealização, como as condena à infelicidade. A

1 “O princípio que regula as relações sociais existentes entre os dois sexos — a subordinação legal de um
sexo ao outro — é errado em si mesmo, e agora um dos principais obstáculos ao aperfeiçoamento humano;
e que deve ser substituído por um princípio de perfeita igualdade, não admitindo nenhum poder ou
privilégio de um lado, nem deficiência do outro” (tradução nossa).
2 “A generalidade de uma prática é, em alguns casos, uma forte presunção de que é, ou pelo menos já foi,
proveitosa à fins louváveis. Este é o caso, quando a prática foi primeiramente adotada e depois mantida,
como meio para tais fins, fundamentada na experiência” (tradução nossa).
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limitação é mantida a fim de preservar sua subordinação. “I believe that their disabilities
elsewhere are only clung to in order to maintain their subordination in domestic life;
because the generality of the male sex cannot yet tolerate the idea of living with an
equal” (MILL, 2009, p. 88).3

Uma ideia que se justifica, ao pensarmos que metade da raça humana tem sido
excluída de quase todas as funções sociais. Resta clara sua noção de princípio de
utilidade, que perpassa um modelo de indivíduo e deságua na existência fundamental de
arranjos institucionais sociais que desviem os interesses individuais em favor dos
coletivos. O fato de essa dependência existir e poder ser vista como estado de servidão
em relação a algum homem, desde os primórdios da sociedade humana, reforça a ideia de
uma prática a favor de um sistema de desigualdade que nunca foi resultado de
deliberação, pelo contrário, o que é atualmente conhecido como natureza feminina, e uma
coisa eminentemente artificial, um resultado da repressão forçada.

A ideia de escravidão é ponto nevrálgico. Mill destaca que a escravidão, além de
ser uma relação de força entre senhor e escravo, tornou-se regularizada e acordada.
Acredita ainda que a escravidão do sexo feminino foi gradualmente se transformando
como uma forma de dependência. Uma dependência vista como continuação do estado
primitivo de escravidão, por meio de sucessivas modificações provocadas pelas mesmas
causas que atenuaram os costumes e colocaram todas as relações humanas sob o controle
da justiça e da influência da humanidade:

It is the primitive state of slavery lasting on, through successive mitigations and modifications
occasioned by the same causes which have softened the general manners, and brought all
human relations more under the control of justice and the influence of humanity (MILL, 2009,
p. 12).4

Essa obra nos leva a pensar que o modus operandi que fundamenta a desigualdade
se infiltra nos meandros dos seres humanos. A família se converte em uma escola de
despotismo e mediocridade que, depois, será levada a outros âmbitos da sociedade. Sob
condições de igualdade, as relações poderiam ser o centro de um desenvolvimento
mútuo. Pensar que, se a família pudesse ser uma escola de igualdade, seria possível
acreditar que, aí sim, se concretizariam os alicerces necessários para mudanças, em
todas as outras dimensões sociais.

É comum que as pessoas não percebam a vitalidade e durabilidade das instituições
que se colocaram, desde sempre, do lado dos fortes e poderosos, e a intensidade que as
une; que não percebam como os sentimentos bons e ruins dos poderosos os identificam e
os unem. Para Mill, possuir o “poder” emana um sentimento de gratificação, de orgulho
no ser humano, sentimento esse que, na verdade, nunca esteve confinado a uma
determinada classe, mas que se encontra, em grande maioria, reservado ao sexo
masculino.

3 “Acredito que a limitação em outras áreas é mantida a fim de preservar sua subordinação à vida
doméstica, porque a maioria dos homens ainda não consegue tolerar a ideia de viverem em igualdade”
(tradução nossa).
4 “É o estado primitivo de escravidão, perdurando através de sucessivas mitigações e modificações
ocasionadas pelas mesmas causas que atenuaram os costumes em geral e colocaram todas as relações
humanas mais sob o controle da justiça e da influência da humanidade” (tradução nossa).
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Para finalizar gostaria de destacar as reflexões mais alargadas de Mill sobre a
relação cérebro e gênero. Segundo o autor, acreditar que há evidências na capacidade
mental superior dos homens em comparação às mulheres é, em si, um fato duvidoso. É
um fato que se deduz simplesmente em vista da estrutura corporal menor na mulher.

But (it is said) there is anatomical evidence of the superior mental capacity of men compared
with women: they have a larger brain. I reply, that in the first place the fact itself is doubtful.
It is by no means established that the brain of a woman is smaller than that of a man. (MILL,
2009, p. 114).5

Catherine Vidal (2002, p. 8), neurobióloga francesa, conclui, em um de seus
artigos, que « on tend de plus en plus à réduire et le corps et l’esprit à des amas de
molécules, gènes ou neurones. Même tendance pour l’identité sexuée: le sexe social se
confond avec le sexe biologique ».6 O que se vê, cada vez mais, é a biologia sendo usada
como justificativa: « l’utilisation de la science à des fins idéologiques est plus que jamais
d’actualité ».7 Ao tratar da relação cérebro e gênero, Mill se coloca como um pensador
além de seu tempo ao se situar como um crítico moral a determinadas pesquisas
científicas predominantes em sua época. Recentemente, a revista Nature,8 fundada há
mais de 150 anos, publicou em editorial, um mea culpa por difundir o racismo científico,
reconhecendo que artigos com ideias imprecisas e preconceituosas tiveram influência
prejudicial na pesquisa científica, contribuindo para o preconceito, exclusão e
discriminação na pesquisa e na sociedade.

Considerações finais

Eis um pequeno esboço de quem foi e ainda é Stuart Mill ao falar da sujeição das
mulheres há 150 anos. Um homem filósofo que tem como principal premissa a falta de
liberdade e a nocividade moral da sociedade para com as mulheres. Advogou a favor das
mulheres para que pudessem ter voz e ocupassem o espaço por elas merecido.

As reflexões apontadas nesta pesquisa mostram como a desigualdade das
mulheres se infiltra nos hábitos e costumes da sociedade e nos revela que a manutenção
do jugo da mulher mantida com a insistência institucional favorecia o desejo de poder
dos homens, bem como os efeitos prejudiciais dessa dominação impedem, até hoje, o
aperfeiçoamento de uma sociedade.

Se quisermos entender os outros aqui representados pelas mulheres, o primeiro
passo é tentar descobrir os alicerces morais que apoiam essa sujeição. E, se realmente

5 “Porém, como se diz, existe evidência anatômica da capacidade mental superior dos homens comparada à
das mulheres: os homens têm um cérebro maior. Gostaria de responder que, em primeiro lugar, o fato em
si é duvidoso. De modo nenhum está estabelecido que o cérebro de uma mulher é menor do que o de um
homem” (tradução nossa).
6 “Há uma tendência crescente de reduzir tanto o corpo quanto a mente a aglomerados de moléculas,
genes ou neurônios. Mesma tendência para a identidade sexual: o sexo social se funde com o sexo
biológico” (tradução nossa).
7 “[…] a utilização da ciência para fins ideológicos, tem sido mais atual do que nunca” (tradução nossa).
8 Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2022/09/30/O-mea-culpa-da-revista-Nature-
por-difundir-o-racismo-cient%C3%ADfico
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desejamos abrir nossa mente, temos que perceber e desvelar esse desacordo
maniqueísta, de homens superiores às mulheres. Lembrando que, ao nos remeter ao
maniqueísmo voltamos aos séculos VI e VII d.C., vinculado à oposição radical entre o
“bem” e o “mal”.

Quando considerarmos e aceitarmos o mal explícito causado à metade da raça
humana, devido à sua desqualificação, é possível sentir que, dentre todas as lições das
quais os homens necessitam para continuar a batalha contra as imperfeições inevitáveis
de sua condição na terra, não há nenhuma lição que eles mais precisem aprender do que a
não lançar males uns sobre os outros. Toda restrição de liberdade, de conduta de
qualquer um de seus companheiros, impede a felicidade humana e diminui o
aprimoramento da humanidade, em todas as áreas que tornam a vida valiosa para cada
ser humano.

O que Mill quer nos dizer o tempo todo é que: a delimitação da liberdade está na
moralidade da maioria.
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13
ALGORITMO DE DESENVOLVIMENTO E ESTIMULAÇÃO

SENSÓRIO-MOTORA EM CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS

 Maria Eduarda Calixto Covelo
Bruna Steffani Borges Almeida

Bruna Leonel Carlos
Jonas Isac Rosa

Resumo: O desenvolvimento neuromotor se dá por comportamentos
preditos à idade da criança. Quando ela não apresenta tais
comportamentos, diz-se que há um atraso no desenvolvimento. Tal
condição pode afetar a capacidade motora da criança, levando a prejuízos
que persistirão por toda sua vida. Sabe-se que o diagnóstico e intervenção
precoce de atrasos podem proporcionar melhores resultados no
desenvolvimento infantil, visto que na infância o cérebro possui maior
plasticidade. Para que a intervenção precoce ocorra, é necessário que a
detecção de atrasos aconteça o mais rapidamente possível. O objetivo
desta pesquisa é desenvolver e validar um algoritmo que possibilitará a
identificação dos comportamentos motores esperados para cada idade,
além de fornecer orientações quanto à estimulação sensório-motora
precocemente. Respeitou-se a seguinte metodologia: o estudo foi dividido
em três etapas. Inicialmente, foi realizada revisão de literatura junto às
bases de dados Biblioteca Cochrane, LILACS, MEDLINE, SciELO, PubMed,
além de livros e sites governamentais, para embasamento teórico.
Posteriormente, foi realizada a elaboração do algoritmo, contendo os
marcos motores, reflexos neurológicos e orientações sensório-motoras
para cada idade, e, após essa etapa, será realizada sua validação por meio
de dois questionários, sendo um voltado a fisioterapeutas e outro voltado a
pais. Como resultados parciais, tem-se que o algoritmo foi elaborado e a
validação está sendo concluída. É esperado que, com o algoritmo, pais e
familiares de crianças de 0 a 5 anos sejam capazes de identificar possíveis
atrasos neuromotores.
Palavras-chave: Desenvolvimento infantil. Transtornos de Atraso do
Desenvolvimento. Transtornos do Neurodesenvolvimento. Orientação
Infantil. Intervenção Precoce.

Introdução

No desenvolvimento neuromotor (DNM) típico existem comportamentos previstos
para cada idade e quando a criança não atinge tais comportamentos na idade esperada
dizemos que há um atraso de DNM. Tal condição se dá por diversos fatores, que podem
ocorrer desde o pré-natal a fatores extrínsecos pós-nascimento, como alimentação
inadequada e doenças neurológicas.

O atraso de DNM pode afetar de diversas maneiras a função cognitiva e motora da
criança, causando prejuízos que persistirão por toda sua vida. Sendo assim, sua detecção
precoce é de extrema importância para que se inicie a intervenção necessária.
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Para que a sequência de detecção e intervenção ocorra é necessário que os
responsáveis pela criança saibam identificar os sinais de atrasos do DNM. Assim, a
educação dos pais sobre o desenvolvimento infantil se torna um dos fatores essenciais
para o bem-estar da criança.

A intervenção precoce tem como objetivo promover saúde e bem-estar infantil,
minimizar o atraso no desenvolvimento e prevenir a piora da funcionalidade. Esses
objetivos são alcançados juntamente de serviços terapêuticos e educacionais para a
família da criança.

Embora a detecção precoce dos atrasos e a educação dos responsáveis pela
criança sejam de extrema importância para o seu desenvolvimento neuropsicomotor, são
escassos os instrumentos que possibilitam essa triagem por leigos. Pensando-se nisso, se
faz necessário o desenvolvimento de uma ferramenta de fácil acesso que possibilite tal
triagem e forneça a educação apropriada para os pais nessa primeira infância.

Deste modo, este estudo teve o objetivo de desenvolver um algoritmo que contém
os principais marcos motores presentes em cada etapa do crescimento de crianças de 0 a
5 anos, a fim de possibilitar a identificação prévia de atrasos do DNM e encaminhamento
para profissional especializado, bem como fornecer orientações quanto a estímulos que
permitam o melhor desenvolvimento neuromotor.

Elaboração do algoritmo

Após a revisão de literatura foi realizada a elaboração do algoritmo, que contém
descrição dos reflexos neurológicos, reações posturais e marcos motores, além das
orientações quando à estimulação sensório-motora em cada etapa do desenvolvimento.
As características esperadas e orientações foram separadas por idade, sendo que, de 0 a
12 meses, as habilidades foram separadas por cada mês (0 a 28 dias, 1 mês, 2 meses, 3
meses, e gradativamente até os 12 meses); a partir daí, foram separadas por ano (2 anos,
3 anos, 4 anos e 5 anos).

Validação do algoritmo

A validação do algoritmo está sendo realizada a partir de dois questionários, sendo
o primeiro respondido por fisioterapeutas especialistas em neuropediatria ou terapia
intensiva, a fim de validar o conteúdo teórico, e o segundo questionário respondido por
pais de crianças menores de 5 anos de idade, a fim de validar a clareza das informações.

Considerações finais

É esperado que, com o algoritmo, pais e familiares de crianças de 0 a 5 anos sejam
capazes de identificar possíveis atrasos do desenvolvimento infantil, possibilitando uma
detecção e intervenção precoce das crianças, além de fornecer orientações sensório-
motoras a fim de estimular o desenvolvimento adequado.
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14
UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL

COMO LENGUA EXTRANJERA

Nicolás Andrés Candia Roa
Karen Dayan Niño Rodríguez

Resumen: Las actividades presentadas tienen como propósito dinamizar la
enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ELE) por medio de un
taller didáctico-pedagógico, enfocado principalmente en desarrollar las
competencias comunicativas. Para esto se va a potenciar la competencia
léxica e intercultural a través del uso de coloquialismos y frases hechas
relacionadas con el tema “la arepa toquense”, las cuales pueden ser de
utilidad para los aprendientes de ELE al momento de encontrarse en una
situación real de comunicación.
Palabras clave: Gastronomia. Arepa toquense. ELE. Competencias
comunicativas. Cultura.

Introducción

El taller se realiza debido a la creciente demanda de estudiante de Español como
Lengua Extranjera. De acuerdo con el Instituto Cervantes, 21,8 millones de personas son
aprendientes de español en 107 países. Por ende, se hace relevante la creación de
material didáctico en el cual se adquieran los significados y sentidos del español hablado
y escrito en Colombia, específicamente en la región de Boyacá.

La falta de material didáctico enfocado en la interculturalidad dificulta la
enseñanza-aprendizaje del español hablado en las diferentes partes de un país
multicultural como Colombia. Por tanto, el presente trabajo busca subsanar este
obstáculo mediante la creación de un taller didáctico sobre la gastronomía boyacense
como expresión cultural con un enfoque en la arepa como alimento típico. Para ello se va
a realizar una serie de actividades didáctico-pedagógicas, que se enfocarán en las 4
habilidades de la lengua (hablar, escuchar, leer, escribir), la competencia
interculturalidad y la competencia léxica.

 Por consiguiente, los discentes podrán desarrollar la competencia intercultural
por medio de la temática específica de la gastronomía boyacense, ya que el uso de
elementos culturales nos permite enseñar el español, más allá de unas reglas
gramaticales, a partir de diferentes situaciones comunicativas e interculturales,
incluyendo numerosas expresiones y vocabulario que se emplea cuando se hace, se vende
o se compra la arepa.

El taller tiene como propósito dinamizar la enseñanza del Español como Lengua
Extranjera a través de un taller didáctico-pedagógico sobre la arepa como producto
gastronómico tradicional representativo en la cultura boyacense, que incluya las
competencias comunicativas e intercultural, para el nivel C1 de acuerdo con el Marco
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Común Europeo de Referencia (MCER). De la misma manera, se busca potenciar la
competencia intercultural del aprendiz mediante las actividades diseñadas. Finalmente,
se implementa la competencia léxica a través de la arepa boyacense como manifestación
de la cultura gastronómica de Boyacá.

Descripción del taller

El taller pedagógico-didáctico promueve la interacción comunicativa en contextos
cotidianos boyacenses, en especial se centrará en las personas que elaboran este
producto tradicional de Boyacá y, en menor medida, en quienes lo venden y compran. Se
busca potenciar una correlación en el ambiente instructivo que dé oportunidades a los
aprendices de construir y evaluar conocimientos significativos, desarrollar la habilidad
intercultural y las competencias de comunicación básicas.

En el taller se incluyen actividades que contienen lecturas, videos y
reconocimiento de vocabulario empleado en torno a la elaboración de la arepa, para el
fácil entendimiento y apropiación de significados y sentidos en situaciones culturales
gastronómicas boyacenses. Además, representa la flexibilidad de la lengua en
situaciones reales que se adecuen a ejemplos de comunicación específica, como la
muestra de un video hecho en el hogar de una campesina boyacense. En cuanto a las
competencias básicas e intercultural, se realizaron 5 actividades, la léxica consta de tres
ejercicios, para un total de 13 actividades dentro del taller.

Estructura del taller

El taller didáctico-pedagógico se divide en 3 secciones, las cuales están enfocadas
en las competencias comunicativas básicas, intercultural y léxica. En la primera se
encuentra la escucha, el habla, la lectura, y la escritura. Para la competencia
intercultural se proyecta la inmersión del aprendiente en la cotidianidad boyacense en
relación con la creación de la arepa como atractivo turístico. Por último, para la
apropiación de significados, sentidos y su enriquecimiento léxico, se planea realizar
actividades como narraciones en las cuales sea posible apreciar expresiones típicas
boyacenses.

En la primera sección de competencias comunicativas básicas se harán 5
actividades, las cuales se desarrollarán luego de ver videos previamente recolectados de
entrevistas, en donde el aprendiz se familiarizará con el habla boyacense y hará uso de
las habilidades de comunicación adquiridas, para comprender lo transmitido en el video
y luego crear textos con experiencias propias.

La competencia intercultural será tratada en el segundo apartado. Esta constará
de 5 actividades, las cuales enseñarán la flexibilidad de la lengua de acuerdo con el
contexto específico de los boyacenses. Se harán actividades grupales en las cuales los
estudiantes puedan compartir conocimientos sobre aspectos interculturales de la lengua
materna y la extranjera, y socializar promoviendo respeto, interés, empatía, curiosidad y
tolerancia de las demás ideas.
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Finalmente, el apartado de léxico constará de 3 actividades, donde los
aprendientes tendrán un acercamiento a la jerga de los vendedores y consumidores
boyacenses, por medio de cuentos, relatos o anécdotas transcritas de las entrevistas.
Asimismo, van a tener una tabla de sinónimos y antónimos, en la cual van a relacionar
diferentes significados de las palabras encontradas en el léxico del texto base con el
vocabulario que más se asemeje, esto con el fin de potenciar las habilidades básicas de
comunicación, como la lectura y el uso de expresiones cotidianas, extensión de
vocabulario, entre otros.

Algunos contenidos

Con respecto al video llamado “Entrevistas de la producción de la arepa”, el
aprendiz será capaz de asumir las posturas de los entrevistados, describir los testimonios
presentados acerca de la creación de la arepa: ingredientes, historia y realización. Para
luego realizar las siguientes actividades:

a) Redactar un testimonio de su visita sobre algunos lugares donde conoció la arepa o
un alimento cultural similar a esta.

b) Elaborar un video, con un familiar o amigo, en el cual cuente su testimonio. En
este video se tendrá en cuenta el léxico aprendido en la presentación de las
entrevistas.

Para la habilidad de lectura se hará una actividad en relación con el texto “La
arepa toquense”, en el cual el estudiante de ELE hará una lectura sobre una anécdota de
los creadores de la arepa, en donde se ve reflejado el dialecto y las expresiones típicas
boyacenses. Luego creará un texto escrito sobre el alimento más similar a la arepa de su
país.

Para la expresión oral se tendrá en cuenta el fragmento del habla conocido como
“¿Sumercé qué piensa sobre la arepa?”, para realizar dos ejercicios:

a) Realizar un debate sobre la importancia cultural de este alimento.
b) Desarrollar un juego de roles para tomar el papel de vendedor o comprador,

teniendo en cuenta el dialecto y rasgos lingüísticos aprendidos.

Por último, en cuanto a la competencia intercultural denominada
“Multiculturalidad dentro de un alimento típico”, se tiene planeado como actividad que el
maestro lleve a la clase distintas clases de arepa colombiana, explicando la creación,
historia e ingredientes de las mismas, con el propósito de que los estudiantes compartan
experiencias en una mesa redonda.
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Consideraciones finales

El taller presentado ha sido estructurado con la finalidad de fomentar la
producción de material didáctico pedagógico para ELE a través de la cultura propia, del
cual se ha concluido que:

1) Se realizó y alcanzó el objetivo propuesto de la creación de material didáctico
pedagógico para la enseñanza de ELE a través de la cultura boyacense.

2) Trabajar con un referente gastronómico cultural como la arepa ayudó a elaborar
actividades para usuarios independientes en nivel C1, facilitando las herramientas
para la enseñanza de este idioma.

3) Sobre la historia y la preparación de la arepa en la investigación se evidenció que
aspectos como los roles de género influyen en la tradición de la misma.

4) A la arepa se le hace alusión en canciones, obras literarias y expresiones
coloquiales, lo que ayudó a fortalecer el texto matriz y unidades léxicas en el
taller, con el propósito de que el aprendiente pueda hacer uso de él en situaciones
reales de comunicación.

Referencia

INSTITUTO CERVANTES. Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas:
Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, 2002.
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15
TRAÇOS DE CARÁTER E SUAS IMPLICAÇÕES NA QUALIDADE DE

VIDA DO PROFESSOR

Patrícia Della Torre

Resumo: O projeto estudará se é possível melhorar a qualidade de vida dos
professores ao dar-lhes conhecimento sobre seus traços de caráter, ao
permitir que entendam como o formato de seu corpo reflete sua forma de
pensar, sentir e agir. Wilhelm Reich descobriu que traumas vividos
durante a gestação e a primeira infância deixam marcas que podem ser
identificadas por meio do formato do corpo. Desse modo, ao realizar a
análise corporal da pessoa, é possível entender como a sua mente foi
programada para funcionar. A forma de funcionamento mental impacta na
maneira como as pessoas se organizam no trabalho, nos relacionamentos,
nos estudos, na vida e direcionam o pensar, o sentir e o agir. Pretende-se
verificar se, ao fornecer esse conhecimento ao professor, ele terá mais
clareza e consciência acerca do seu funcionamento mental e emocional e
se isto lhe possibilitará ter maior controle sobre suas emoções, ações e
comportamentos, e assim, melhorar sua qualidade de vida.
Palavras-chave: Traços de caráter. Reich. Professores. Qualidade de vida.

Introdução

Um dos desafios de uma educação de qualidade é ter os recursos necessários para
que o processo de ensino-aprendizagem ocorra de forma adequada e eficiente. Ao se
pensar em recursos, não é raro que o primeiro pensamento esteja voltado aos recursos
materiais, em especial, quando se trata da rede pública, pois esta sofre com falhas e
faltas em sua infraestrutura. Uma boa estrutura física é de fato importante para suprir
as necessidades tanto dos alunos quanto dos professores; entretanto, o recurso mais
precioso em qualquer instituição de ensino é e sempre será o humano.

Ao observar as escolas é possível perceber como é deficiente e, às vezes, até
inexistente a rede de apoio emocional ao professor, mesmo com o todo o estresse a que
esse profissional é exposto dentro e fora de sala de aula. O barulho constante, é criança
que chora, que grita, que briga, que não consegue acompanhar a sala de aula, o
movimento constante, levanta, senta, corre, as demandas diferentes que cada criança
traz… tudo isso o professor absorve e busca resolver da melhor forma possível. Sem
contar as longas horas preparando e criando atividades a serem utilizadas no processo de
ensino e aprendizagem, buscando suprir necessidades diferentes. Como psicóloga clínica
e analista corporal certificada pelo O Corpo Explica1 e atuando como psicóloga escolar
desde 2018, na rede municipal da cidade de Albertina/MG, foi possível perceber que o
cansaço, a falta de motivação, o estresse da rotina pode melhorar muito quando os

1 O Corpo Explica é a empresa responsável pela criação das ferramentas Mapa dos Caracteres, Chave-
Mestra e Troca Justa. Atua na área de Desenvolvimento Humano e Pesquisa. Foi criada em 2018 e possui
mais de 24 mil alunos. https://blog.ocorpoexplica.com.br/. Acesso em: 28 nov. 2021.
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professores têm uma rede de acolhimento, de orientação e apoio. E é com a intenção de
trazer uma melhora na qualidade de vida do professor que nasce essa pesquisa.

Com a pandemia da Covid-19, o estresse e seus sintomas aumentaram
consideravelmente, pois a realização das aulas passou a ser remota, sem que houvesse
nenhum tipo de apoio ou preparação prévios tanto aos alunos quanto aos professores. O
retorno às aulas presenciais, após mais de um ano de medidas de isolamento e ensino
remoto, não foi um fator menos estressante. Mesmo seguindo os protocolos de segurança
relativos ao contágio da doença, tudo é novo para alunos e professores.

O cenário de desaceleração de casos da Covid-19 no Brasil e a volta às aulas
presenciais é um campo propício para se investigar e acompanhar os professores por
meio da análise de caráter, utilizando-se do mapa de caracteres. Esta é uma ferramenta
da metodologia do O Corpo Explica, baseada na teoria de Reich. Ela simplifica a maneira
de se realizar a análise corporal, de forma que seja possível se chegar aos percentis dos
traços de caráter da pessoa. Assim, permite verificar evoluções e melhorias na qualidade
de vida, minimização do estresse e melhoria na produtividade. A presente pesquisa
propõe ao professor compreender, com o auxílio da ferramenta supracitada, o
funcionamento da sua mente a partir dos registros da sua história que estão mielinizados
no corpo, de modo a permitir o entendimento das suas ações, reações, forma de pensar e
sentir frente aos acontecimentos da vida, a fim de auxiliá-lo na consciência de si.

Estudo realizado pela Nova Escola2 no ano de 2018, com mais de 5 mil educadores
de todo o país, identificou que 66% dos professores já precisaram se ausentar do trabalho
por questões de saúde. O levantamento também mostrou que 87% dos participantes do
estudo acreditam que o problema é causado ou agravado pelo trabalho. A maior
incidência de queixas é sobre ansiedade, a qual afeta 68% dos educadores; estresse e
dores de cabeça afetam 63% dos pesquisados; insônia é a queixa de 39% deles; dores nos
membros e alergias, ambas são mencionadas por 38% dos respondentes. Além das
queixas citadas, cerca de 28% dos educadores relataram que sofrem ou sofreram de
depressão (NOVA ESCOLA, 2018, s. p.).

Esse cenário é alarmante não só para a saúde e bem-estar dos professores, mas
também para o processo de ensino e aprendizagem, pois, se o professor não estiver bem
física e emocionalmente, ele terá dificuldade para realizar uma boa entrega pedagógica.
A partir desse incômodo e com o intuito de colaborar e apoiar os professores, surgiu o
desejo de realizar a presente pesquisa.

A ideia é fornecer ao professor o conhecimento sobre seus traços de caráter por
meio da aplicação da ferramenta mapa dos caracteres. Em um momento posterior, quer-
se levar ao professor maior especificidade e conhecimento sobre seus traços de caráter e
apresentar-lhe mecanismos de como mantê-los em equilíbrio, de forma ágil e eficiente,
de modo a permitir-lhe ter mais consciência e controle sobre si.

A análise de caráter nasce das observações de Wilhelm Reich em relação aos seus
pacientes. Ele observa uma proteção às defesas narcisistas3, as quais nada mais eram do

2 66% dos professores já precisaram se afastar por problemas de saúde. Disponível em:
https://novaescola.org.br/conteudo/12302/pesquisa-indica-que-66-dos-professores-ja-precisaram-se-
afastar- devido-a-problemas-de-saude. Acesso em: 28 nov. 2021.
3 Nas concepções iniciais, os psicanalistas falavam de defesas narcisistas do eu que são mecanismos de
defesa do ego que não necessariamente serão patológicos e que servem para proteção de uma avaliação
negativa do próprio eu.
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que mecanismos de defesa do inconsciente. Estes mecanismos não eram
necessariamente patológicos, mas protegiam o sujeito de uma imagem negativa do eu. A
essas defesas Reich chamou de couraças de caráter e postulou que tal couraça tinha um
correspondente somático, a couraça muscular.

Pretende-se, ao final do acompanhamento proposto, como objetivo, compreender e
averiguar se o conhecimento dos traços de caráter contribui para a melhoria da
qualidade dos professores pesquisados.

Metodologia

Este trabalho será desenvolvido tendo como método a Pesquisa de Campo
Intervencionista (pesquisa-ação), que é uma das possibilidades da pesquisa qualitativa. A
pesquisa intervencionista tem sido sugerida como possibilidade de produzir com
relevância prática. Suomala e Yrjänäinen (2012) descrevem que o pesquisador, ao invés
de se colocar como mero observador, irá participar de forma ativa, tentando exercer
influência na organização que está sendo observada, o que lhe possibilita, inclusive,
intervir nela. Para os autores, a pesquisa intervencionista pode ser vista como uma
espécie de estudo de caso no qual o pesquisador está envolvido de forma profunda com o
seu objeto de estudo.

Como pontuam Oyadamari et al. (2014), a pesquisa intervencionista é controversa
e recebe críticas de setores da academia, pois encontra-se longe da aceitação unânime.
Van de Ven e Johnson (2006) relatam que muitas dessas críticas ocorrem por conta do
envolvimento dos práticos na formulação das questões de pesquisa, pois alguns
acadêmicos defendem que tal formulação compete exclusivamente a eles. Os autores, no
entanto, rebatem esses argumentos quando fazem a seguinte observação: “Ironicamente
este argumento parece assumir que a formulação das questões de pesquisa deve ser
deixada para acadêmicos” (VAN DE VEN; JOHNSON, 2006, p. 810). Ressalte-se que
muitas vezes os acadêmicos não possuem o conhecimento prático da rotina diária, o que
pode afastá-los do que realmente é importante para o objeto de estudo, pois as
informações de relevância do fato ocorrem com a partilha de conhecimento dos práticos
aos pesquisadores.

A pesquisa será possível a partir de entrevistas dirigidas, as quais visam à coleta
dos dados que irão embasá-la. Pretende-se aplicar o método em professores de rede
municipal de ensino de um município do sul de Minas para mapear suas dores e recursos.
Quer-se estudar os traços de caráter e entender como utilizá-los para auxiliar os
professores em suas rotinas diárias, com ênfase no trabalho, por meio de orientações
sistemáticas. Far-se-á uma análise do impacto das ferramentas mapa dos caracteres e
chave-mestra como facilitadores do acesso ao conhecimento e compreensão dos traços de
caráter na melhoria da qualidade de vida do professor, a fim de obter informações sobre
a diminuição de atestados médicos por questões psicológicas em razão do presente
estudo.

Os resultados serão apresentados em forma de categorias de análises identificadas
nos relatórios e servirão como estrutura para posterior discussão, embasadas nos autores
que tratam do tema. Serão aplicados três questionários durante o estudo, os quais serão
organizados, interpretados e analisados tendo em vista os objetivos da pesquisa.
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Será realizada a análise corporal dos professores da rede de ensino infantil de uma
cidade do sul de Minas, utilizando-se da ferramenta mapa dos caracteres elaborada pelo
O Corpo Explica para se chegar aos percentis de cada traço de caráter dos participantes.
A intenção é permitir que eles entendam como suas mentes se organizam. Essa etapa
será realizada com cada participante, de forma individual. Após a realização das análises
corporais serão realizados 6 encontros, nos quais será aplicada a ferramenta a chave-
mestra para auxiliar os professores a se aprofundarem no conhecimento dos seus traços
de caráter. Também há o propósito de ensiná-los a como manter seus traços no recurso,
de forma a melhorarem sua qualidade de vida. Essa etapa da pesquisa será realizada de
forma coletiva.

Resultados e discussão

A pesquisa encontra-se em andamento. O que foi levantado até o momento é que,
durante a análise corporal e a devolutiva, surgiram questões existenciais profundas dos
profissionais. O espaço aberto, o acolhimento e a possibilidade de autoconhecimento
permitiram que esse conteúdo emergisse de forma natural e está sendo tratado de forma
técnica e respeitosa, de modo que os professores participantes não fiquem sem as
respostas que buscam para as questões que trouxeram. Esse material trouxe nuances
diferentes das inicialmente propostas e demonstra que, de fato, um olhar de cuidado e
apoio é fundamental para que o professor tenha uma melhor qualidade de vida.
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16
AS “PAIXÕES DA ALMA”: UMA CRÍTICA À CONCEPÇÃO ESTOICA

DAS PAIXÕES A PARTIR DE TOMÁS DE AQUINO

Rodrigo Aparecido de Godoi

Resumo: A discussão acerca das “paixões da alma” e o modo como elas se
relacionam com razão humana é um assunto que recebeu inúmeras
abordagens, ao longo do desenvolvimento das reflexões filosóficas. Tal
temática é estudada na obra A República de Platão e é objeto de
investigação tanto de Aristóteles, em suas obras Retórica e Ética
Nicomaqueia, como também dos filósofos estoicos Zenão e Crisipo, os
quais defendiam a supressão das paixões para se alcançar a perfeição
moral. No entanto, apesar de os diversos filósofos terem se debruçado
sobre esse tema, pode-se considerar que, no âmbito do pensamento
ocidental clássico, um aprofundamento de caráter mais sistemático sobre
as “paixões da alma” foi elaborado por Tomás de Aquino, na primeira parte
da segunda parte (Prima secundae, em latim) da Suma de Teologia, em que
ele dedica um grupo de 27 questões (q. 22–48) ao estudo das “paixões da
alma”. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo apresentar,
com base nesse bloco de questões, a concepção das “paixões da alma”
propostas pelo Aquinate e também destacar a oposição tomásica à
concepção desenvolvida pelos estoicos, os quais compreendem que é
preciso suprimir as “paixões” para se alcançar a sabedoria e a virtude.
Palavras-chave: Estoicismo. Paixões da alma. Razão. Tomás de Aquino.

Introdução

Da Antiguidade ao desenvolvimento do pensamento contemporâneo, no campo da
reflexão filosófica, o tema das “paixões da alma” foi abordado de diversas maneiras e a
própria compreensão acerca da relação que se estabelece entre a razão humana e as
“paixões” recebeu tratamentos múltiplos e divergentes, indo desde concepções que
opõem sistematicamente razão e paixão, passando pelas análises que sugerem uma
relação harmônica e frutífera entre elas, e abrangendo construções teóricas que
defendem que a razão não pode guiar e governar as paixões, posto que a própria razão é
uma mera escrava das paixões.

Desse modo, o presente estudo de caráter introdutório, cujo título é As “Paixões
da alma”: uma crítica à concepção estoica das paixões a partir de Tomás de Aquino,
insere-se nessa importante discussão realizada no decorrer da história da filosofia e tem
como objetivo apresentar como Tomás de Aquino (1225-1274), um pensador que viveu no
século XIII, concebe e enumera as assim chamadas “paixões da alma” e de que modo a
concepção desse autor se opõe ao entendimento desenvolvido pelos representantes da
escola de pensamento estoico, cujos pensadores tomavam as “paixões” como obstáculos
para o aperfeiçoamento moral, de tal maneira que aquele que desejar cultivar a
verdadeira sabedoria deve buscar a supressão das paixões. Todavia, antes de tratar
especificamente do objeto de estudo desse trabalho, no tópico seguinte, aludir-se-á
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sucintamente, sobre o conceito de “paixão” e, em seguida, mencionar-se-ão alguns
pressupostos filosóficos do estoicismo e a compreensão dessa corrente de pensamento
sobre “as paixões da alma”.

Apontamentos terminológicos sobre o conceito de “paixões da alma”

Ao se estudar o conceito de “paixões da alma”, é importante ressaltar que, na
Antiguidade e no Medievo, a palavra “paixão” designa, de acordo com Albert Plé, “tudo o
que um sujeito recebe do que lhe é exterior, o que sobrevém e o modifica” (2003, p. 303-
304, nota a). Com efeito, o vocábulo paixão era designado por meio do termo latino passio
que, por sua vez, é a tradução do vocábulo grego pathos, no sentido de afecção ou de
padecer, isto é, envolve a ideia de “‘ser afetado por algo’” ou “‘sofrer algo’” (LACERDA,
2013, p. 11). Dessa forma, os dois termos — passio ou pathos — carregam uma certa ideia
de passividade, uma modificação sofrida por alguém ou por um objeto cuja causa é um
agente externo, ou seja, em que pelo menos, em um primeiro momento, sempre se sofre a
ação de outro.

A conceituação de paixão como afecção ou pathos pode ser encontrada em várias
passagens da obra de Aristóteles, como, na obra Categorias (cf. IV 1b25–2a4), em que a
paixão é apresentada como uma das dez categorias. No segundo livro da Ética a
Nicômaco, o Filósofo também afirma:

Por paixões entendo os apetites, a cólera, o medo, a audácia, a inveja, a alegria, a amizade, o
ódio, o desejo, a emulação, a compaixão, e em geral os sentimentos que são acompanhados de
prazer ou dor; por faculdades, as coisas em virtude das quais se diz que somos capazes de
sentir tudo isso, ou seja, de nos irarmos, de magoar-nos ou compadecer-nos; por disposições
de caráter, as coisas em virtude das quais nossa posição com referência às paixões é boa ou
má. Por exemplo, com referência à cólera, nossa posição é má se a sentimos de modo violento
ou demasiado fraco, e boa se a sentimos moderadamente; e da mesma forma no que se
relaciona com as outras paixões (Livro II, 1105 b).

O sentido aristotélico da paixão, como uma alteração sofrida e que é produzida por
algo ou uma ação externa, foi mantido pelos pensadores do período Escolástico, como se
pode constatar pelo texto do artigo primeiro da questão 22 da primeira seção da Prima
secundae da Suma de Teologia de Tomás de Aquino, em que ele diz:

A palavra paixão tem três acepções. Primeiro, em sentido geral, para significar que todo
receber implica em padecer, ainda que nada se exclua da coisa, como se disséssemos que o ar
padece quando recebe a luz [...]. Em segundo lugar, padecer em sentido próprio significa
receber algo como exclusão de alguma coisa, o que se dá de dois modos. Algumas vezes é
excluído o que não convém a coisa, como quando o corpo de um animal é curado, se diz que
padece, porque recebe a saúde, sendo a doença eliminada. — Em terceiro lugar, ocorre o
contrário, e assim estar doente é padecer, porque recebe a doença, com a perda da saúde. E
este é o modo mais apropriado da paixão.

Feitos esses breves apontamentos conceituais, no tópico abaixo, expor-se-á
brevemente a compreensão do estoicismo acerca das “paixões da alma”.
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As paixões da alma na concepção do estoicismo

De acordo com Danilo Marcondes (2007, p. 91-92), a escola estoica foi fundada em
300 a.C. por Zenão de Cítio (344-263 a.C.), um pensador que se fixou em Atenas e que,
possivelmente, frequentou a Academia de Platão (428-347 a.C.). No século I, o núcleo do
pensamento estoico se desloca para Roma e seus principais representantes foram:
Sêneca (4 a.c-65 d.C); Epicteto (60-138) e o imperador Marco Aurélio (121-180).

Do ponto de vista estoico, de uma maneira geral, toda a realidade seria ordenada
por uma razão universal, um princípio ativo, o logos, e com isso nada aconteceria por
acaso, tudo aconteceria segundo esse ordenamento ditado por essa vontade ordenadora
do universo. Como o homem é um ser racional e como ele faz parte do universo, dessa
Natureza, que é justa e divina, ele deve procurar viver em harmonia com o cosmos e
aceitar livremente e, muitas vezes, de forma resignada os acontecimentos do Destino,
sendo que pelo termo “Destino”, segundo Lacerda, “os estoicos, entendiam, de modo
geral, a realização desse ordenamento Racional da Natureza [...]. Tratava-se da
realização individual do ordenamento racional de todo cosmos” (2013, p. 27), ao qual o
homem deveria se submeter mesmo quando não conseguia compreender todos os
acontecimentos.

Com base nessa compreensão da realidade, os estoicos vão condenar e defender
uma total supressão das paixões para se alcançar a perfeição moral, pois o verdadeiro
sábio é aquele que se deixa guiar unicamente pela razão e, portanto, deve erradicar toda
e qualquer paixão, pois estas consistem em erros ou falsos julgamentos sobre a
realidade, em verdadeiras doenças da alma, conforme afirma o texto de Sêneca: “As
paixões, essas, são impulsos condenáveis da alma, súbitos e intensos, os quais se se
tornarem frequentes e não forem refreados podem degenerar em doenças da alma”
(Epístolas, IX, 75, 11-12, pp. 308-309 apud SILVA, 2018, p. 49). Nesse sentido, o professor
Nilo César Batista da Silva (2018, p. 40) afirma que, no estoicismo:

Presume-se que a paixão seja um impulso excessivo e desobediente aos ditames da razão, ou
um movimento contrário à natureza. Os estoicos afirmam que toda paixão é demasiadamente
intensa, uma vez que as pessoas em estados passionais frequentemente veem que não é
adequado fazer o que fazem, mas são arrastados pela intensidade do desejo, como se fosse
arrebatado por um cavalo desobediente e induzidas a isso. As paixões assemelham-se a certa
indisposição que afetam facilmente o corpo, como os resfriados, assim também a alma é
facilmente levada à inveja, à piedade, às contendas e similares.

Sendo assim, dado que as paixões são doenças ou fraquezas da alma, cabe ao que
busca ser sábio aniquilar completamente as paixões atingindo, assim, o estado de apathia
(ausência de sensações), que deve ser compreendido não como insensibilidade, mas como
o estado de serenidade produzido pela busca de autodomínio e pela conformidade ao
Destino (LACERDA, 2013, p. 24). Por conseguinte, o próprio Tomás de Aquino menciona
essa concepção estoica no artigo 2 da questão 59 da primeira parte da segunda parte
(Prima secundae, em latim) da Suma de Teologia: “Os primeiros [os estoicos] ensinavam
que não pode haver paixões da alma no sábio ou virtuoso”, compreensão essa que será
criticada pelo Aquinate, como melhor se elucidará, no tópico abaixo.
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As “paixões da alma” segundo Tomás de Aquino

Ao se ocupar com a abordagem das “Paixões da alma” em uma perspectiva
tomásica, é importante ressaltar que, segundo os comentários do professor Carlos Arthur
Ribeiro do Nascimento, Tomás de Aquino elaborou um verdadeiro estudo sistemático
sobre as “paixões da alma”, na Prima secundae da Suma de Teologia (2011, p. 65). De
fato, Tomás de Aquino dedica um grupo de 27 questões (questões 22–48) ao que ele
denomina “paixões” e enumera, no artigo 4 da questão 23 da Prima secundae, uma lista
de onze paixões: seis para a concupiscível — amor, concupiscência ou desejo, prazer ou
alegria, ódio, fuga ou aversão, dor ou tristeza; e cinco para a irascível — esperança,
desespero, temor, audácia, ira.

De acordo com Tomás de Aquino, as paixões são movimentos da potência apetitiva
sensível, uma vez que estão relacionadas com as faculdades que percebem o mundo
sensível, dado que o apetite sensível “é o apetite consecutivo ao conhecimento sensível”
(RENAULT, 2008, p. 301). Em virtude disso, as paixões não são ações propriamente
humanas, isto é, aquelas ações que procedem de forma direta da vontade e da
inteligência, mas são comuns aos homens e aos outros animais, de tal modo que todo ser
“dotado de sensação experimenta tais movimentos em si mesmo, isto é, experimenta
paixões” (RENAULT, 2008, p. 301). A diferença entre os seres humanos e os animais é
que, no caso do homem, as paixões podem ser orientadas pela razão e por uma reta
vontade.

A partir dessa compreensão, Tomás de Aquino discorda da concepção dos estoicos,
pois, na reflexão tomásica, as “paixões da alma” não são doenças da alma que necessitam
ser extirpadas, mas são, por assim dizer, movimentos do apetite sensível, portanto, que
pertencem à realidade humana e, em sua natureza físico-psicológica, não possuem uma
qualificação moral, mas se situam em uma ordem pré-moral (PLÉ, 2003, p. 319, nota b),
por assim dizer. Depreende-se do exposto que as paixões, em si mesmas, não podem ser
consideradas nem boas e nem más, conforme afirma Tomás de Aquino, no artigo 1 da
questão 24 da Prima secundae: “Se, pois, as paixões forem consideradas em si mesmas,
ou seja, enquanto movimento do apetite irracional, desse modo não há nelas bem ou mal
moral” (2003, p. 319).

Considerações finais

Ao se estudar o conteúdo das questões 22–48 da Prima secundae, percebe-se que
Tomás de Aquino, contrariamente ao pensamento dos estoicos que defendiam que as
“paixões” são obstáculos para se alcançar a sabedoria e a virtude, reafirma a concepção
da neutralidade das afecções e “paixões da alma” proposta por Aristóteles, em que as
paixões, em si mesmas, não são boas ou más. Contudo, o Aquinate também defende que,
na medida em que relacionam e dependem do império da razão e da vontade, as “paixões”
adquirem um estatuto moral e pode contribuir para a perfeição ou imperfeição moral do
ser humano, conforme indica a resposta ao terceiro argumento (Ad tertium) do artigo
segundo da questão 24 da Prima secundae: “[…] as paixões da alma, enquanto contrárias
à ordem da razão, inclinam para o pecado. Mas, enquanto estão ordenadas pela razão,
pertencem à virtude” (2003, p. 322).
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MONSTERS AND MONSTROSITIES:

LITERARY AND HISTORICAL OFFSPRING

Rogério Lobo Sáber

Abstract: Monsters are offspring of cultural anxieties and they usually
originate from our ignorance, whether before unknown events or
creatures. They are also a construct that arises consistently from our
reactions in sight of specific historical outcomes. Our aim is to cover some
interpretative edges and appraisals related to monsters and monstrosities,
as well as articulate them to some literary works of Anglo-American
tradition, insofar literature, by means of its metaphorical potential, might
help us to manage and represent our individual and collective fears.
Keywords: Literary monster. Cultural anxiety. English literature.

Initial Remarks

Beholding monsters, even through a theoretical approach, demands us patience
and sensibility in order to grasp the multilayered hues those creatures have been made
of. Monsters are offspring of cultural anxieties and they usually originate from our
ignorance, whether before unknown events or creatures. They are also a construct that
arises consistently from our reactions in sight of specific historical outcomes. A monster
is a mutable thing, a metaphorical chameleon that changes from visage to visage
according to the social and cultural impact it causes.

Our aim is to cover some interpretative edges and appraisals related to monsters
and monstrosities, as well as articulate them to some literary works of Anglo-American
tradition, insofar literature, by means of its metaphorical potential, might help us to
manage and represent our fears. As we get closer to our contemporary historical
context, monsters gain psychological depth and their judgment, as ominous creatures,
turns into a challenging task.

Our hypothesis claims that monsters are double-faced creatures since they have
atemporal characteristics, regardless different peoples and historical moments, yet each
civilization molds its own monsters from its historical thread.

Atemporal Features

The word “monster” derives from Latin “monstrum”, which, in its turn, comes
from the root “monere”, that means “to warn” (ASMA, 2009). Timothy Beal (2002)
complements Stephen Asma’s etymological definition by pointing out that “monster” also
comes from the Latin word “monstrum”, related to the verb “monstrare”, that means
“show” or “reveal”. The word “monster”, despite those two main meanings, is a multiuse
term and, according to Asma (2009), the concept shifts from theological and biological
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perimeters to a moral one, when a human being renounces to his own humanity and
devotes himself to dreadful acts.

According to Zakiya Hanafi (2001), there are three teratological traditions in order
to organize texts and explain monstrosities, namely: 1. Scientific tradition, headed by
Aristotle, to whom monsters are simply natural deviancies, mistakes in natural
grammar, and not divine harbingers. 2. Cicero’s prodigy tradition, which interprets
monsters as omens that bring, with them, bad events. 3. “Wonders of God” tradition,
headed by Pliny and Saint Augustine, to whom monsters are not anomalies, since they
illustrate the inventiveness of Nature. To Augustine, God has created all things,
including monsters, and that is why one cannot question God’s initiatives. Moreover, the
aberration is on the eye of the beholder: if a monstrous creature came into existence,
certainly it is because God wants it for a specific purpose. Therefore, a monster is not
against Nature, but it is just a sample of the immense God’s patchwork.

Charles Darwin’s experiments with monkeys and snakes in a cage revealed that
the former were afraid of the latter, although they peeped at the horrifying creatures
(ASMA, 2009). The behavior of the monkeys helps us to understand the dynamics of
monstrosity: when we face a monstrous creature or event, we experience both repulsion
and attraction (as stated by Jeffrey Jerome Cohen in 1996). In this sense, Beal (2002)
argues, the experience with a monstrosity is no hugely different from a religious one
because both are connected to mystery and awe.

Monsters represent the other (the external, an intrusive presence) that has come
inside, and they are usually linked to chaos, in other words, to the dismantlement of a
prior order. According to Beal (2002), humans often demonize the monster so they can
delimitate the idea that the monster devotes itself to a demoniacal purpose (an initiative
of destabilization) against which men have to fight in order to keep God by their side. To
Mircea Eliade, in his book The Sacred and The Profane (also commented by Beal [2002]),
religion has a cosmogonic function, since it establishes and maintains an order. The
monstrous, then, corresponds to any creature whose most distinguishable attempt is the
defiance or the destruction of such a cosmogonic arrangement.

This is what happens in Bram Stoker’s Dracula (1897): the male crew, in the novel,
frequently invokes God’s help in order to be ahead of the vampire’s evil plans. The
vampire is a demon because he cruelly wishes to dominate England, bursting the prior
order of the country (Dracula is, especially, a threat against English religion) and
establishing a new diabolical one.

A monster, according to Freud’s theory of unheimlich, is a creature that kills our
feeling of “at-homeness” (BEAL, 2002, p. 4) because it is the embodiment of the
repressed once hidden within our self. This feeling is widely dispersed all over Dracula
and Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, for London respectable houses and streets
are no longer safe. The monster, being the Freudian unheimlich, is not at distance
anymore; usually, it is closer than we think. In this sense, the most dangerous and
uncanniest monster are ourselves (that is the substantial message one can reach by
reading, for instance, Stevenson’s work) because no other creature could be closer to us
once we inhabit our own skin.

Stevenson’s novella discusses this kind of unheimlich monstrosity, once man has
become the mystery of man. We no longer know which halves we are made of: portions
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sometimes friendly near, sometimes terribly in conflict. The experience of uncanny
arises from unexpected events or creatures that are supposed to be outside home, that is
to say, outside a familiar pale that has been controlled so far. Beal (2002, p. 5) affirms
that Freud uses the term “home” to designate “individual human conscience”, but we can
expand the use of the term, wherefrom comes the idea that heimlich describes a sort of
experience that grants us, above all, security. Monsters destroy any sense of it.

A “home” experience distinguishes itself as being ordered: neither an
unpredictable creature nor dismantling events should interfere in the context. One
experiences the feeling of unheimlich when a monstrous trespassing happens: something
unexpected makes the prior order tremble and, therefore, anxiety is installed.

This kind of anxiety is that one that Dracula arouses in Stoker’s novel. All the
“normal” characters in the plot, before Dracula arrives in London, lead a well-ordered
life. Anxiety consumes them when the vampire gets closer and starts his cruelties
because the dramatis personae cannot blindly believe anymore in hitherto imperturbable
order.

Monsters produce or embody phobias and they are stubborn because they are
resistant, even when we try to clarify their presence, telling ourselves they do not
represent the fear our instinct insists on telling us they are (ASMA, 2009). A monster
frightens human beings because it shatters our epistemological comfort: our rationality
cannot process neither a monster nor its dynamics.

Dracula is a monster because no respectable English man can quite understand,
rationally, why he wants to take over London, and, in Grendel (1971), John Gardner
develops an inversion because the monstrous creatures are now the human beings whose
violent actions seem unfounded to Grendel, who watches warriors at distance.

Not all monsters born bad: they can be, according to Asma (2009, p. 13),
“accidental monsters”. We can separate, then, accidental from deliberate monstrosity. To
the second possibility belong monsters similar to Dracula, since Stoker’s vampire knows
very well what he is doing in what concerns his invasion over London. According to Julio
Jeha (2007), evil begins with intention, usually a vain one, as Frankenstein’s. The young
scientist intends to surpass his own masters and, as a demiurge, decides to create,
himself, a living creature:

He approached; his countenance bespoke bitter anguish, combined with disdain and
malignity, while its unearthly ugliness rendered it almost too horrible for human eyes. But I
scarcely observed this; anger and hatred had at first deprived me of utterance, and I recovered
only to overwhelm him with words expressive of furious detestation and contempt
(SHELLEY, 1999, p. 125).

Such an episode — the encounter between Victor and his creation — permits us to
state that Shelley’s book also set things upside down. Frankenstein becomes the real
monster since he abandons his own creation, whose countenance is disgusting. As human
beings that undergo distressing situations in life, some monsters, like Shelley’s, are
obliged to take the evil path.

Summing up, these are the atemporal characteristics of monsters: 1. They
circulate among theological, biological and moral fields. 2. They are explained as natural
mistakes, warnings or Nature’s beauties. 3. Monsters attract and repel and they are often
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seen as dismantling agents. 4. They cause us anxiety because they destroy our sense of
security and challenge our rationality.

Hanafi (2001, p. xi) claims that the monster is a “cross-cultural entity” for it has
been ceaselessly reshaped throughout history and among different peoples. This is what
Elizabeth Miller’s (2009) research on vampire shows us. Until it reaches Stoker’s
Dracula, in the 19th century, her study points out that vampiric creatures have existed,
for instance, since Ancient Greek (lamia) and that they have been continuously
remolded. Thus, according to Hanafi, studying monstrosities poses us a challenging
question: is being monstrous a historicized condition or a philosophical (nonhistorical)
one?

Final Remarks

To study monstrosities impels us to confront cultural tensions and categories —
What is normalcy? What is abnormality? Is man really a civilized creature? Is civilization
really effective? Do monsters warn us about our brute nature? Are they an evidence of
our bestial past? Do we pretend we are not freaks, after all? Do we pretend we are not as
chaotic as a monster?

Studying monsters is not an escapist predilection; there is much of a philosophical
background whenever we are committed to carefully listen to the message those
couriers carry. Thinking about monsters is a philosophical effort insofar the discussions
help us to widen our interpretation of reality, of our cultural (and most of the time
flawed) boundaries and delusions. Such an exercise, when well experimented and
honestly induced, grants us (at least) a meaningful sample of the urging necessity of
humankind, which still has not found permanent ways to be tolerant about different
cultures, costumes, sexual orientation and other idiosyncrasies.

Although Saint Augustine pled in favor of monsters, declaring such creatures
were God’s creatures, the recurrent reaction reserved to monster is that one that lies on
intolerance. Studying monsters is a personal invitation: once we look at ourselves, in the
mirror, we there can see the weird feelings and drives nested under a supposedly
effective civilizational varnish. One step ahead, then: when we embrace our monstrous
nature, we may learn how to overcome it.
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CONSTRUÇÃO DE MANUAL ORIENTATIVO DESTINADO ÀS

EMPRESAS PARA INSERÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA

Rosana Ribeiro da Silva Pereira

Resumo: As pessoas diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista
(TEA) apresentam características como dificuldades nas interações
sociais, alterações no processo de comunicação, bem como padrões de
comportamentos limitados e/ou estereotipados. Os níveis de
comprometimento variam de indivíduos para indivíduos podendo
ocasionar desde prejuízos leves a incapacitantes. Algumas características
apresentadas pelas pessoas com TEA dificultam sua inserção e
permanência no mercado de trabalho, o que ocasiona ainda muito
preconceito e insegurança quanto a sua capacidade de trabalhar. Ao se
deparar com esta realidade, as pessoas com diagnóstico de TEA, quando
conseguem se inserir no mercado de trabalho, se deparam, na maioria das
vezes, com a falta de conhecimento por parte da liderança e das equipes de
trabalho de suas potencialidades e limitações. Um ambiente físico
inadequado, exigências sociais, estigmas associados ao TEA são alguns dos
fatores que dificultam a inserção e a permanência destes profissionais nas
organizações. A implantação de suporte adequado no ambiente laboral
ameniza essas dificuldades tornando sua inserção assertiva e duradoura.
Portanto, o presente trabalho visa compreender as dificuldades
enfrentadas pelas pessoas diagnosticadas com TEA, para se inserirem no
mercado de trabalho objetivando a elaboração de um manual orientativo
destinados aos gestores e empresas que desejam contratar estes
profissionais, facilitando sua permanência dentro das organizações. A
construção do manual está baseada na revisão da literatura existente dos
últimos 10 anos, incluindo as leis que se referem à inclusão de pessoas com
deficiência – Lei de Cotas e tem como finalidade orientar as empresas que
desejam promover a inclusão destes profissionais.
Palavras-chave: TEA. Inclusão. Mercado de Trabalho. PCD.

Introdução

O transtorno do espectro autista (TEA) vem se tornando uma condição cada vez
mais prevalente, com impactos significativos, tanto sociais como familiares, tornando-se
assim uma questão de saúde pública (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA,
2013). Segundo Maenner et al. (2016) apontam em seus estudos, a população infantil
mundial com a faixa etária entre 5 a 9 anos tem como principal causa de incapacidade o
TEA.

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, o Transtorno do Espectro
Autista (TEA) possui causa desconhecida. Pessoas com TEA apresentam atrasos na
linguagem, na comunicação e na interação social. Não há quaisquer exames, sejam eles
de imagem ou laboratoriais, que possam identificar tal transtorno. O diagnóstico de TEA
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é clínico e conta com o auxílio do histórico do paciente, seus comportamentos e os
relatos dos pais. Sua etiologia não é totalmente determinada (OPAS, 2017). Baio et al.
(2018) trazem em seus estudos que o TEA possui uma origem multifatorial, com forte
interação entre fatores genéticos e fatores ambientais, sendo que os estudos
epidemiológicos apontam para o aumento da prevalência a nível global.

Existem duas fases na vida de pessoas diagnosticadas com TEA nas quais elas
mais necessitam de suporte para sua inserção, sendo a primeira fase a escolar, na qual,
por lei, a pessoa com autismo conta com um professor de apoio para auxiliá-la nas
tarefas escolares; e uma segunda fase, que é a sua inserção no mercado de trabalho, na
qual, na maioria das vezes, essa pessoa se encontra sem um suporte profissional diante
de um ambiente altamente competitivo. Em geral, o profissional diagnosticado com TEA
não consegue atingir as expectativas da empresa e/ou não apresenta habilidades
necessárias para alcançá-las. É neste momento que, na maioria das vezes, o auxílio de
um suporte profissional se faz necessário. A falta deste profissional ou de orientações
claras sobre como deve ser sua inserção no âmbito laboral é o que resulta na dificuldade
que essa população encontra ao iniciar sua carreira profissional, o que muitas das vezes
corrobora para a ineficácia de sua empregabilidade (PSICOLOGIAS DO BRASIL, 2017).

Veras e Castro (2021) conceituam o trabalho como sendo uma forma de
desenvolvimento da autoestima e autonomia, além de uma forma de interação social, o
que faz do trabalho um aspecto necessário para a vida de todas as pessoas, inclusive as
diagnosticadas com TEA. Além de desenvolver tais habilidades, o trabalho proporciona
uma independência financeira relativa, a qual se faz necessária no processo de inclusão
social de qualquer pessoa, pois o salário gerado como recompensa do trabalho é visto
como independência e socialização pelo colaborador.

Segundo Brizea (2019), o cenário de inclusão de pessoas com TEA nas empresas
está em estágio inicial, sendo necessário que se dissemine e se aprofunde no assunto,
proporcionando maior entendimento da população em geral. É cada vez mais evidente
que estes profissionais podem e vêm contribuindo com uma perspectiva diferente, como
criatividade, pensamento lateral, alternativas de mudança no local de trabalho,
experiências e pontos de vista diferentes.

Diante deste cenário, o presente trabalho objetiva identificar ações que possam
contribuir para a abertura de novos postos de trabalho direcionados à população com
diagnóstico de TEA, aumentando sua empregabilidade. A construção de um manual
orientativo visa proporcionar, para as empresas, um maior esclarecimento sobre esta
relação de trabalho, ampliando o conhecimento sobre o TEA, apresentando algumas
diretrizes que possam auxiliar no enfrentamento das dificuldades neste processo de
inserção ao mercado de trabalho.

Para isso, esta pesquisa foi construída em três seções, sendo a primeira a
definição e contextualização do TEA, bem como suas classificações, o impacto e a
importância do trabalho para estes profissionais; a segunda refere-se à compreensão
acerca da legislação; e a terceira seção refere-se à confecção propriamente dita de um
manual orientativo destinado às empresas que desejam receber um profissional
diagnosticado com TEA.
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Metodologia

Esta pesquisa possui um caráter exploratório e descritivo e bibliográfico. Segundo
Yin (2015), o método da pesquisa exploratório é utilizado, em muitas situações, para
contribuir ao entendimento dos fenômenos individuais, grupais, organizacionais, sociais,
políticos  e  relacionados.

Já Richardson (2015) apresenta a pesquisa descritiva como um estudo que visa
investigar as características de um determinado fenômeno. Esses objetos de estudos
podem ser um grupo, um indivíduo ou até mesmo uma determina situação.

Quanto aos procedimentos desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica, que,
segundo Gil (2010), é aquela elaborada com base em materiais já publicados, incluindo
livros, revistas, jornais, teses, dissertações e canais de eventos científicos. Para pesquisa
bibliográfica, utilizada para o embasamento teórico, foram retirados fichamentos das
seguintes plataformas como SciELO, Pepsic, BDTD, Google Acadêmico, por meio dos
descritores: Autismo e Mercado de Trabalho; TEA; Pessoas com Deficiência; Mercado de
Trabalho. Utilizou-se também de materiais de domínio público como vídeo de relatos de
pessoas com TEA inseridas no mercado de trabalho, disponíveis na plataforma YouTube.

Resultados e discussão

Como resultado deste trabalho foi construído um Manual Orientativo destinado às
empresas com o objetivo de prepará-las para realizar uma inserção assertiva deste
colaborador com TEA. O Manual se apresenta em formato digital e possui informações
em uma linguagem informal, que oferece maior compreensão de suas informações a toda
população. Este manual possui como finalidade orientar as empresas que desejam
promover a inclusão destes profissionais, auxiliando o leitor na compreensão do TEA,
suas características assim como para suas habilidades e suas limitações. No que diz
respeito ao conteúdo deste Manual, o mesmo é composto por 20 páginas que tratam da
desmistificação do TEA, seu conceito e suas principais características, orientações para
o processo de recrutamento e seleção assim como o treinamento e desenvolvimento de
toda equipe. Apresenta também informações de como as características do candidato
com TEA podem ser utilizadas de forma positiva para empresa. O conteúdo deste manual
é orientativo e sugestivo, não devendo ser utilizado como regra.

Conclusão

Esta pesquisa alcançou seu objetivo inicial de compreender a atual realidade da
inserção das pessoas com TEA no mercado de trabalho. Tal compreensão contribuiu
para a confecção de um Manual Orientativo que apresenta uma ampla visão dos fatores
contextuais necessários para uma efetivação mais assertiva das pessoas com TEA no
mercado de trabalho. Entende-se que a inserção da pessoa com TEA no mercado de
trabalho é um grande desafio para as organizações. Embora seja uma prática amparada
por leis, foi possível observar que o processo de inserção ainda está no começo. Ao
analisar o progresso da legislação em vigor que assegura os direitos da pessoa com
deficiência, é visível a falta de órgãos reguladores para o seu cumprimento.
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A falta de conhecimento e informação sobre o que vem a ser o TEA é um fator
que potencializa o preconceito, que é uma das maiores barreiras com as quais as pessoas
com TEA se deparam nesse processo de inserção. A desmistificação do autismo, visto
como uma deficiência intelectual, se faz necessária, pois o Transtorno do Espectro
Autista engloba pessoas que podem apresentar inteligência acima da média, totalmente
capacitadas para contribuir de forma significante com o mercado de trabalho. Neste
sentido, entende-se que o treinamento e preparação dos colaboradores, da equipe como
um todo, é de suma importância para a desmistificação dos conceitos preexistentes.
Uma compreensão do quão amplo é um diagnóstico de TEA se faz necessária para a
efetividade do processo de desmistificação e aceitação desses colaboradores. As pessoas
com TEA, assim como todas as demais, possuem suas fraquezas, habilidades, limitações
e qualidades que as transformam cada uma em um ser único, o qual deve ser respeitado.

As empresas que adotam as práticas inclusivas não estão proporcionando
benefícios somente ao colaborador pela sua inclusão no mercado de trabalho, mas
também exercendo a responsabilidade social, passando uma imagem humanizada aos
seus clientes e investidores. Para isso, entende-se que o processo de conscientização
deve ser realizado desde o início, no processo de recrutamento e seleção, para assim
alcançar a diferenciação.

Ao observar a realidade do cenário da inserção da pessoa com TEA no mercado
de trabalho, é possível compreender que, dentro do contexto social e cultural atual, o
processo de empregabilidade esbarra na falta de informação, falta de apoio, assim como
em limitações que as organizações impõem ao não estarem dispostas a se adaptar para
receber esses colaboradores.

O trabalho é essencial na vida de qualquer pessoa, uma vez que promove
habilidades, estimula relacionamentos, incentiva a troca de experiências e,
principalmente, torna a pessoa independente e útil na sociedade. A realização dessa
pesquisa é apenas o início para que esse assunto possa se expandir e atingir alguns
tópicos que aqui não foram explorados.

Essa é a premissa da pesquisa acadêmica, lançar desafios para que sempre
possam ser retomados, revistos e de certa forma dar origem a novos questionamentos,
outros posicionamentos e até mesmo contra-argumentos. O conhecimento surge a partir
da dúvida, do desconhecimento e daquilo que aflige a curiosidade humana, sempre
disposta a desvendar novos questionamentos.
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19
O FINANCIAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL MUNICIPAL

Rosilene de Lima Machado Silva
Rosimeire Aparecida Soares Borges

Resumo: O financiamento do sistema educacional brasileiro foi
estabelecido pela Constituição Federal de 1988 (CF/1988) e é realizado por
meio de regime de colaboração e cooperação entre os entes federativos.
Cada ente tem uma missão específica com o sistema educacional, cabendo
aos municípios assegurar a educação básica, de forma gratuita e
extensivamente a todos os alunos, nos níveis ensino infantil e primeiro
ciclo do ensino fundamental, com o auxílio financeiro e técnico da União e
dos Estados. A CF/1988 instituiu aos municípios o limite mínimo de 25% de
suas receitas próprias em aplicação no ensino, bem como o recebimento
em transferências de recursos da União e Estados, do Salário Educação e
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), para a manutenção de
suas atribuições quanto ao sistema educacional. Nesse contexto, este
estudo, um recorte da pesquisa de doutorado, buscou apresentar e analisar
os recursos recebidos em transferências, da União e do Estado, do Salário
Educação e do Fundeb, bem como o recurso aplicado em educação
referente aos 25%, nos anos de 2018, 2019 e 2020, dos três maiores
municípios da mesorregião Sul/Sudoeste de Minas Gerais, sendo: Poços de
Caldas, Pouso Alegre e Varginha. Em primeiro momento foi realizada uma
revisão da literatura considerando artigos e livros publicados sobre o tema
em questão e uma coleta de dados em portais de transparência
disponibilizados nos sites dos órgãos públicos. Por meio dos dados colhidos
na pesquisa, pode-se perceber que os recursos financeiros recebidos em
transferências pelos municípios apresentam-se insuficientes, restando a
estes a aplicação de mais recursos financeiros em educação, além de seu
limite de 25%, para garantir a educação básica.
Palavras-chave: Educação básica. Sistema educacional. Financiamento.

Introdução

Com a promulgação da CF/1988, a educação básica passou a ser obrigatória e
gratuita, conforme disposto no inciso I do Art. 208, para todos os alunos entre os quatro e
dezessete anos de idade, assim como para aqueles que não tiveram acesso na idade
própria. E, para garantir esse dever, a CF/1988 estabeleceu o financiamento do sistema
educacional, em regime de colaboração entre os entes federativos, segundo o disposto no
artigo 211. Nesse regime, cada ente federativo tem uma missão específica, cabendo ao
município assegurar a gratuidade e expansão do ensino fundamental, especificamente o
primeiro ciclo, e o ensino infantil, com o auxílio financeiro e técnico da União e do Estado
(BRASIL, 1988).

Logo, a presente pesquisa é justificada tendo em vista a obrigatoriedade dos
municípios em oferecer uma educação básica gratuita e extensiva, atendendo todos os
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alunos da faixa etária correspondente e aqueles que não conseguiram cursar no tempo
certo, com poucos recursos financeiros.

Assim, essa pesquisa é um recorte da pesquisa de doutorado e tem como objetivo
demonstrar os recursos recebidos pelos municípios em transferências da União e do
Estado, do Salário Educação e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), bem como os recursos
aplicados em educação, referentes aos 25% ordenados pela CF/1988, nos anos de 2018,
2019 e 2020, dos três maiores municípios da mesorregião Sul/Sudoeste de Minas Gerais,
sendo Poços de Caldas, Pouso Alegre e Varginha (MINAS GERAIS, 2021).

Metodologia

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, tendo como principais fontes
as legislações, livros e artigos científicos sobre a temática, com o propósito de conhecer
o regime de colaboração dos entes federativos para o financiamento do sistema
educacional municipal. O levantamento de dados utilizou como fonte os portais
transparências dos municípios e o portal transparência do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais (TCEMG).

Resultados e discussão

Quanto ao financiamento da educação básica, especificamente à aplicação dos 25%
de recursos próprios, de acordo com o artigo 212 da CF/1988, os municípios apresentaram
as informações que estão na Tabela 1, nos anos de 2018, 2019 e 2020. Nessa Tabela, foram
apresentados os percentuais totais de aplicação no ensino, bem como os valores totais e
os seus desdobramentos nos níveis de ensino existentes na rede pública dos municípios.

Tabela 1 – Recursos próprios aplicados em educação – mínimo 25%

Município/Ano
%

aplicado
R$

aplicado

Desdobramentos do valor aplicado

Educação
Infantil

Ensino
Fundamental

Educação
Especial

Educação
Jovens e
Adultos

Admin.
Geral

P
oç

os
 d

e
C

al
d

as

2018 30,49%
106,3

milhões
21,1

milhões
33,0 milhões 356,60 mil 144,8 mil 1,8 milhão

2019 37%
142,2

milhões
33,7

milhões
49,4 milhões 5,6 milhões 644,8 mil 6,0 milhões

2020 32,5%
127,3

milhões
37,0

milhões
27,5 milhões 7,9 milhões 967,7 mil 5,7 milhões

P
ou

so
A

le
g

re

2018 33,67%
116,5

milhões
14,2

milhões
37,5 milhões 3,9 mil 84,6 mil 8,2 milhões

2019 29,25%
115,5

milhões
11,6

milhões
35 milhões 3,6 mil 324,5 mil 5,1 milhões

2020 29,58%
130,2

milhões
18,0

milhões
33,4 milhões 1,6 milhões 83,1 mil 6,1 milhões

V
ar

g
in

h
a

2018 27,75%
67,0

milhões
12,3

milhões
24,3 milhões 30,4 milhões

2019 26,2%
73,4

milhões
10,1

milhões
21,1 milhões 42,2 milhões

2020 26,12%
82,4

milhões
13,5

milhões
16,8 milhões 52,1 milhões

Fonte: Elaborada com base nos dados do TCEMG (2021).
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Analisando a Tabela 1 compreende-se que todos os municípios aplicaram valores
financeiros acima do percentual mínimo estabelecido na CF/1988. Os desdobramentos
referentes à educação especial, educação de jovens e adultos e administração geral do
município de Varginha não constam no Portal do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais (TCEMG). O município de Poços de Caldas mostrou a maior média de aplicação de
recursos em relação aos outros municípios analisados. Todos os municípios aplicaram
mais valores no nível ensino fundamental I, haja vista o maior número de matrículas,
exceto no ano de 2020, em que o município Poços de Caldas aplicou mais no ensino
infantil.

Quanto ao recebimento da transferência constitucional Salário Educação, prevista
no § 6º do artigo 212 da CF/1988, os municípios Poços de Caldas, Pouso Alegre e Varginha
receberam os valores apresentados na Tabela 2, nos anos de 2018, 2019 e 2020.

Tabela 2 – Receita Salário Educação

Município Salário Educação (R$)
2018 2019 2020

Poços de Caldas 5.271.641,75 5.671.433,12 5.153.170,00
Pouso Alegre 4.110.793,60 4.437.086,74 4.044.236,74

Varginha 2.631.009,81 2.985.234,63 2.710.020,74

Fonte: POÇOS DE CALDAS (2021); POUSO ALEGRE (2021); VARGINHA (2021).

O valor do Salário Educação é repassado aos municípios de acordo com o número
de matrículas e tem uma tendência de aumento de um ano para o outro, dado o
crescimento econômico das empresas e a inflação registrada no período. Do ano de 2019
para 2020, houve uma queda que pode ser explicada devido à pandemia da Covid-19, com
a paralisação das atividades operacionais de diversas empresas, comprometendo o seu
faturamento e, por conseguinte, a sua contribuição ao Salário Educação.

Os repasses recebidos do Fundeb estão apresentados na Tabela 3, bem como as
deduções para a formação do fundo; a complementação da União, quando o município não
tem receitas suficientes para alcançar o valor per capita; e as perdas de receitas, que
ocorrem quando o município transfere valor maior daquele necessário à manutenção per
capita de sua rede de educação.

Tabela 3 – Receita e Dedução Fundeb

Município Ano Receita Fundeb
(RS)

Dedução
(R$)

Complemento
União (R$)

Perda de Receita
(R$)

Poços de
Caldas

2018 50.703.162,15 44.138.470,51 6.564.691,64 ---
2019 78.465.329,19 46.742.598,89 31.722.730,30 ---
2020 88.178.426,52 48.027.008,12 40.151.418,40 ---

Pouso Alegre
2018 37.854.698,35 53.049.526,80 --- 15.194.828,45
2019 62.518.868,63 60.092.249,57 2.426.619,06 ---
2020 72.722.245,96 68.422.370,18 4.299.875,78 ---

Varginha
2018 23.702.682,97 29.551.778,04 --- 5.849.095,07
2019 39.501.508,87 33.861.707,07 5.639.801,80 ---
2020 43.723.256,73 38.828.475,47 4.894.781,26 ---

Fonte: POÇOS DE CALDAS (2021); POUSO ALEGRE (2021); VARGINHA (2021).

Percebe-se que os municípios Pouso Alegre e Varginha apresentaram, no ano de
2018, perdas de receitas em torno de 28,64% e 19,79%, ou seja, repassaram valores a
maior para a formação do fundo, e, como a redistribuição é por número de matrículas,
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não alcançaram todo o valor de suas transferências. Poços de Caldas teve uma
necessidade de 67,86% e 83,60%, respectivamente, nos anos de 2019 e 2020,
demonstrando uma dependência elevada de complementação de recursos da União. O
município de Pouso Alegre teve a menor dependência da Complementação da União,
sendo que, no ano de 2018, não teve a necessidade, e, nos anos de 2019 e 2020, teve sua
receita complementada em 4,03% e 6,28%, respectivamente. O município de Varginha
também prescindiu a complementação da União em 2018, e teve a carência de 16,65% e
12,61% nos anos de 2019 e 2020.

Considerações finais

Por meio dos dados apresentados, compreende-se a necessidade dos municípios
em receber as transferências do Fundeb e Salário Educação, considerando-se que, além
desses recursos, ainda aplicam percentual maior de 25% no ensino. Percebeu-se também
que a preocupação das legislações brasileiras em vincular os recursos para o
financiamento do sistema educacional foi essencial, a fim de propiciar a melhoria e
desenvolvimento contínuos do setor.
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20
LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA A

TRAVÉS DE ENCANTO

Yerson Sanabria
Karen Dayan Niño Rodríguez

Nicolás Andrés Candia Roa

Resumen: El cine en la enseñanza del Español como Lengua Extranjera
(ELE) brinda una gran cantidad de información que, dependiendo del uso
que se haga de este, puede potencializar las competencias de comunicación
básica, la competencia intercultural y la competencia léxica de los
aprendientes extranjeros. De esta manera, el presente trabajo propone un
taller didáctico-pedagógico de 14 actividades que pueda dinamizar la
enseñanza de ELE a partir de distintos referentes culturales encontrados
en la película Encanto.
Palabras clave: Cine. ELE. Competencia comunicativa. Encanto.

Introducción

Encanto es una película representativa de Colombia, debido a que acoge su cultura
en cada pequeño detalle y expone elementos culturales y tradicionales de la identidad de
los colombianos. Por ejemplo, se aprecian las casas en las cuales viven los campesinos,
algunas de arquitectura colonial, que representan de una manera concisa la historia de
este país. Por otro lado, tenemos las arepas, alimento representativo.

La película Encanto es muy importante como herramienta para la enseñanza de
ELE, ya que potencia habilidades y competencias comunicativas, tales como la
competencia sociolingüística, que se puede ver reflejada en los distintos tipos de saludos
característicos del país, los acentos de las distintas regiones y en cómo diferentes
comunidades se reúnen a compartir. Por otro lado, potencia la competencia sociocultural,
pues resalta temas nacionales que históricamente han afectado al país, como la violencia
y el desplazamiento forzado, de los cuales parte la trama de la película. Además, en la
narrativa fílmica se deshacen estereotipos de género, como el de la mujer débil y la
identifica como líder familiar y comunitaria. Con estas temáticas se resalta el léxico y el
lenguaje coloquial, y se promueve un aprendizaje con enfoque cultural, para que el
aprendiz pueda relacionarse con la cultura.

Por esta razón, el propósito es potenciar las competencias comunicativas de los
estudiantes de ELE empleando algunas manifestaciones de la cultura tradicional
colombiana presentes en la película Encanto.
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Descripción del taller

El taller consta de 14 actividades en total: cinco actividades que promueven las
habilidades de lectura, escritura, oralidad y escucha; cinco actividades que fomentan el
desarrollo de la competencia intercultural y, por último, cuatro actividades para el
desarrollo de la competencia lexical. Todo esto con un enfoque hacia la competencia
sociolingüística.

Este taller basado en el cine es pertinente para la enseñanza de ELE, puesto que
potencia la competencia comunicativa, la competencia lexical y la competencia
intercultural por medio de actividades didácticas que contienen preguntas inferenciales,
uso de vocabulario empleado, visualización de videos y videojuegos en diferentes
plataformas virtuales, esto para el apropiamiento de los diferentes significados y
sentidos que tiene la lengua extranjera en contextos reales y culturales. Desde el punto
de vista didáctico y pedagógico, el cine brinda diferentes herramientas que son de
provecho para la enseñanza de ELE y genera una inmersión en la cultura que les permite
a los estudiantes desarrollar su competencia comunicativa (HERRERA, 2020, p. 168).

En el taller se incluyen ejercicios de descripción, argumentación y reflexión
enfocados en aspectos culturales propios de la región del aprendiz y de la cultura
colombiana. Para el desarrollo de de este taller se hizo uso de recursos y materiales
audiovisuales tales como videos, imágenes y audios, que fueron facilitados por medio de
códigos QR o enlaces directos. En cuanto al diseño del taller, la temática de la película
Encanto fue la protagonista, razón por la cual cada una de las partes del taller fueron
ilustradas con aspectos representativos de esta producción cinematográfica.

Conclusiones

El presente taller didáctico-pedagógico promueve la investigación en temas y enfoques
para ELE, además de reforzar las habilidades básicas de comunicación. En el taller se
exponen diversas posibilidades para la enseñanza de ELE por medio del cine. Asismismo,
es relevante considerar que los referentes culturales de la película Encanto son solo
identificados cuando se aprovecha como herramienta para la enseñanza de la cultura
colombiana.
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21
DINAMISMO EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA

EXTRANJERA

Yurany Bautista Hernández

Resumen: La adquisición del inglés como lengua extranjera es de gran
relevancia en la actualidad, por esta razón las políticas educativas en
Colombia han propuesto diversas metas por lograr. Sin embargo, las
problemáticas por causa de la enseñanza tradicional del inglés continúan
afectando el cumplimiento de las metas trazadas, pues ignora las
necesidades de los alumnos. El objetivo del presente estudio es brindar
algunas estrategias pedagógicas significativas para que el docente las
pueda implementar en sus clases y, además, reflexione sobre los alcances
de aprendizaje brindadas por estas. En este contexto se busca brindar
posibles soluciones en la adquisición del inglés como lengua extranjera en
el contexto colombiano. En el estudio también se expone la información
obtenida por medio de la utilización de encuestas como instrumento de
recolección de información, esto con el propósito de hacer énfasis en la
necesidad de un cambio en las metodologías y técnicas educativas para así
adaptarse a las necesidades de los estudiantes en lo referente a los
procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés en Colombia.
Palabras clave: Enseñanza del inglés. Lengua extranjera. Metodologías.

Introducción

El proyecto busca analizar y proponer técnicas diferentes a las implementadas
tradicionalmente por el docente en las clases de inglés como lengua extranjera. Para la
realización de este proyecto se recurrió a dos encuestas virtuales aplicadas a egresados y
estudiantes que ingresan a grado undécimo de diferentes instituciones públicas del país,
para la recolección de datos y el planteamiento del  problema. Según los resultados de
esta encuesta se determinó que más de la mitad de los encuestados están de acuerdo en
que se les dificultó el aprendizaje del idioma extranjero puesto que las clases, en su
mayoría, eran poco dinámicas y les generaba inseguridad, poco interés y poco
entusiasmo para afrontar el aprendizaje de inglés.

Los objetivos del proyecto son proponer técnicas y herramientas que pueden ser
utilizadas para la enseñanza del inglés y analizar las problemáticas presentes en ciertos
contextos académicos. Asimismo, el proyecto tiene en cuenta el pensamiento de Carlos
Augusto Hernández, quien afirma que no hay educación sin un canal de comunicación
docente-estudiante y estudiante-estudiante para el logro de un buen contexto académico;
además, argumenta que los contenidos brindados por el docente deben cubrir los
intereses y necesidades de los estudiantes, de lo contrario se verá como “un ritual
aceptado, pero no comprendido” (1996, p. 4), en el cual el estudiante asiste, pero no ve
reflejado ese conocimiento en su vida, en su contexto, en lo que ve a diario, en lo que
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siente y en lo que es y, por el contrario, se puede ver ajeno y contrariado a la hora de
recibir contenidos-conocimientos por parte de su docente.

De acuerdo con Clara Watson, experta en bilingüismo, el problema con los
procesos desarrollados por los docentes es que “no tienen el concepto de la metodología
para enseñar el inglés. Se atienen a la gramática y a traducir palabra por palabra.
Seguimos enseñando los verbos to be y to have de forma rígida y les pedimos a los niños
llenar espacios en blanco para completar oraciones, es decir, una estructura gramatical
obsoleta” (apud LINARES, 2011), lo cual nos lleva a pensar en que aula ya no es un lugar
en el que todos son iguales y se debe empezar por el respeto a la subjetividad y los estilos
de aprendizaje.

Hallazgos y propuesta

Las técnicas dinámicas expuestas en el proyecto fueron seleccionadas por los
mismos estudiantes mediante otra encuesta virtual en la cual ellos daban su pensamiento
sobre dinamismo en el aula y proponían actividades mediante las cuales ellos aprendían
la lengua extranjera. Cabe resaltar que con el proyecto se busca respetar el pensamiento
de los demás y considerar que existen diversos estilos de aprendizaje.

La primera técnica se basa en música para la enseñanza del idioma. El docente
como guía y facilitador puede buscar una lista de música que mejore su aprendizaje y
escuchar lo que le gusta a cada uno de sus alumnos. Según Julia Vázquez, Amaya Epelde,
Miguel Gallardo y África Rodríguez, “la música representa un lenguaje de sonidos,
ritmos, sentimientos y emociones, que fácilmente se integra con otras áreas curriculares
convirtiéndose en un recurso importante para adquirir conocimiento” (2012, p. 297).

La segunda técnica es basada en Game Based-Learning o gamificación, que busca
implementar juegos en el aula para trabajar en la motivación, la creatividad y los
intereses de los estudiantes. Como lo afirma Gregorio Fingermann: “el juego es un factor
de desenvolvimiento social en el individuo. Mediante el juego no solo se ejecutan las
tendencias sociales, sino que se mantiene la cohesión y la solidaridad del grupo” (apud
RUBIO; GARCÍA, 2013, p. 171). Además, de acuerdo con Fred Genesee, “usar juegos en
el aula de lengua extranjera es un elemento imprescindible en el propio proceso de
enseñanza-aprendizaje de una lengua, puesto que nos introduce en ciertas habilidades
necesarias para la sociedad actual desde un prisma didáctico” (apud RUBIO; GARCÍA,
2013, p. 171). De esto podemos decir que el alumno aprende mientras juega, construye un
ámbito social muy bien estructurado que le permite desenvolverse en la sociedad,
además se forma un alumno creativo que puede trabajar independientemente y de
manera grupal mientras sale de la rutina agotadora de las clases de inglés. Este tipo de
técnicas puede llegar a mejorar la convivencia, el deseo de aprender y promueve otras
formas de aprender para no ver la educación como algo monótono y aburrido.

La tercera técnica que, aunque no es algo nuevo, es algo poco implementado.
Propone enseñar los temas gramaticales en inglés, pero como práctica de temas para la
vida real. Por ejemplo, el uso de temas como el ingreso a la universidad, la enseñanza del
uso de la empatía, la autoestima, la salud mental y entender los diferentes aspectos que
los estudiantes pueden tener, entre otros. Porque no se busca que los estudiantes sean
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máquinas productoras de trabajos o servicios para otros, sino que sean ciudadanos
críticos y pensantes para que transformen su sociedad de muchas maneras.

Como última técnica se propuso la cultura por medio de un rally cultural que
implemente no solo la enseñanza del inglés como lengua, sino que implique los diferentes
usos que tiene, que expresa y que hace en la gente que la utiliza. Las actividades
propuestas incluyen la música, el juego con palabras, juegos de memorias y relación de
palabras e imágenes, y juegos de movimiento e interacción.

Consideraciones finales

La educación se debe adaptar a las necesidades e intereses de los estudiantes y
docentes.
En muchos colegios es necesario el cambio tradicional por cosas que atraigan más
la atención de los estudiantes.
Un buen ambiente escolar mejora el amor por aprender.
El inglés no incluye solo el idioma también es necesaria la cultura desde
diferentes puntos de vista.
La enseñanza del inglés no es aburrida ni insignificante por el contrario puede
llegar a ser divertida y llena de conocimiento.
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