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CAPA 

 
 

Echo and Narcissus (1903) 
 John William Waterhouse  (1849-1917) 

 Walker Art Gallery, Liverpool UK 
http://www.geocities.com/SoHo/Cafe/9667/echoandnarcissus.jpg 

(domínio público) 
 

Narciso era um herói do território 
de Téspias, Beócia, famoso por sua beleza. 
Era filho do deus Cefiso e da ninfa Liríope. No 
dia do seu nascimento, o adivinho Tirésias 
vaticinou que Narciso teria vida longa desde 
que jamais contemplasse a própria figura.  

Narciso cresceu e se transformou 
num jovem bonito de Beócia, que despertava 
amor tanto em homens quanto em mulheres, 
mas era muito orgulhoso e tinha uma 
arrogância que ninguém conseguia quebrar. 
Até as ninfas se apaixonaram por ele, 
incluindo uma chamada Eco, que o amava 
incondicionalmente, mas o rapaz a 
menosprezava. As moças desprezadas 
pediram aos deuses para vingá-las. Para dar 
uma lição ao rapaz frívolo, a deusa Némesis, 
(aqui como um aspecto de Afrodite) o 
condenou a apaixonar-se pelo seu próprio 
reflexo na lagoa de Eco. Encantado pela sua 
própria beleza, Narciso deitou-se no banco do 
rio e definhou, olhando-se na água e se 
embelezando. Depois da sua morte, Afrodite o 
transformou numa flor, o narciso. 

O narcisismo tem o seu nome 
derivado de Narciso e ambos derivam da 
palavra grega narke ("entorpecido"), de onde 
também vem a palavra narcótico. Assim, para 
os gregos, Narciso simbolizava a vaidade e a 
insensibilidade, visto que ele era 
emocionalmente entorpecido às solicitações 
daqueles que se apaixonaram pela sua 
beleza. Mas Narciso não simboliza apenas 
mera negatividade: "o mito de Narciso 
representa (senão para os gregos ao menos 
para nós) o drama da individualidade"; "ele 
mostra, isto sim, a profundidade de um 
indivíduo que toma consciência de si mesmo" 
em si mesmo e perante a si mesmo, ou seja, 
o lugar  de onde experimenta os dramas 
humanos. 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Narciso 

 

 

 

NARCISISMO E AUTO CONHECIMENTO 

Paulo de Tarso Santini Tonon 

O Centro Universitário Santa Rita de Cássia recebeu das 
autoridades de ensino e de saúde, a autorização para o 
funcionamento do seu curso de Psicologia.  Projeto de muitos anos, 
sonho acalentado pela Profª Silvia Sassi Storópoli e que demandou 
seu desvalado empenho, ora se coloca em rumo de realização. A 
mim, seu irmão de vida desde os bancos da universidade, coube a 
honra de ser escolhido para auxiliá-la nessa empreitada, ao que me 
disponho completa e sinceramente. 

Psicologia não é um curso em que se transmitem apenas 
conhecimentos teóricos e técnicos. Exige do aluno que a ele se 
submete, a disposição e a coragem de refletir sobre sua existência 
e sua própria condição humana.  Olhar para si mesmo, 
compreender os movimentos de suas emoções e sentimentos, 
acolher seus pensamentos – mesmo os mais estranhos, 
experimentar-se nas relações com os outros seres humanos, se 
sentir parte do vasto universo em que está inserido, são alguns dos 
aspectos que somos instigados a assumir e sobre os quais somos 
convidados a refletir.   

Não basta àquele que envereda pela senda da 
compreensão da subjetividade conhecer teorias sobre a vida e suas 
vicissitudes.  Se torna inescapável entregar-se corajosamente à sua 
própria natureza e desse mergulho profundo, extrair a compaixão e 
a empatia necessárias ao acompanhamento de pessoas nos seus 
processos de vida. 

O narcisismo é incontornável.  Não se trata de um 
problema em si, mas de uma condição adivinda da própria 
capacidade humana de auto-consciência.  Cabe a cada um de nós 
assumir tal condição e, principalmente, depurá-la no sentido de seu 
amadurecimento.  Compreender que o melhor que se pode fazer 
pelo bem da pessoa mais importante do universo – que é cada um 
de nós frente a si próprio – é se oferecer um mundo generoso, 
seguro, sustentável e solidário; para tanto, cuidar de tudo e de 
todos à sua volta e dentro de seu ser é o único caminho.  Cuidar do 
mundo é cuidar de si. Amar ao próximo é o caminho para o 
encontro do verdadeiro amor próprio.  Cuidar de si amorosamente 
compõe a condição necessária e imprescindível para que se possa, 
legitimamente, cuidar de outrem. 

Que possamos, como Instituição de Ensino Superior, cuidar 
do mundo através do cuidado e possibilidade de desenvolvimento 
pessoal que ofereceremos aos nossos alunos, futuros psicólogos, 
cuidadores devotados de si mesmos, de seus semelhantes e do 
universo.
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A Revista Santa Rita é uma publicação eletrônica do Centro 
Universitário Santa Rita de Cássia, com foco na área de Ciências 
Humanas e que objetiva o desenvolvimento e a democratização 
do acesso ao conhecimento. 

 

Não podemos deixar de ressaltar o comprometimento dos 
professores, o empenho dos alunos e a preciosa participação de 
outros colaboradores do meio acadêmico, que têm sido de grande 
valor para que esta publicação alcance seu ideal. 

 

Nesta edição contamos com a valorosa colaboração do 
Professor Armando Takeo Ishibashi Junior,  da Professora 
Francisca das Chagas Silva Menezes em parceria com o Prof. Dr. 
Paulo Sérgio Pereira da Silva, da Profª Drª Mirela Ferraz, da Profª 
Drª Maria Helenice de Paiva Almeida em parceria com o Prof. 
Gustavo Nasser Vargas de Oliveira - que publica outro artigo em 
parceria com o Prof. Jean Marcel Capuzzi - e da Profª Drª Euza 
Paiva de Paiva Gomes. 

Agradecemos aos nossos valorosos colaboradores, que 

certamente nos enriquecerão com pontos de vista abalizados, 

sensatos e com a profundidade que o meio acadêmico merece. 

 

 

Boa leitura e até a próxima edição! 

 

O Editor                                                                  
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A PROBLEMATIZAÇÃO DA JUSTIÇA EM SOCRÁTES:  

UMA ANÁLISE DO LIVRO I DA REPÚBLICA DE PLATÃO  

 

Armando Takeo Ishibashi Junior 
Mestrando em Filosofia do Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP); Especialista em Direito 

Processual Civil (2010), e Direito Empresarial (2013), ambos pela Escola Paulista da Magistratura (EPM); Graduado em 
Direito pela Universidade Paulista – UNIP (2004). Assessor de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

desde 2007. Docente do Curso de Direito do Centro Universitário Santa Rita. 
e-mail: armando_takeo@hotmail.com 

 

RESUMO: O presente artigo tem por finalidade analisar a concepção socrática de justiça presente no Livro I 
da obra A República de Platão. O objetivo da pesquisa é demonstrar que Sócrates não se preocupou em 
apresentar uma concepção acabada sobre a justiça. Ao contrário disso, buscou problematizar o tema de 
modo a excluir falsas percepções a respeito da sua compreensão pelos sofistas da época.  

Palavras-chave: Problematização; Justiça; Sócrates; Análise; Livro I; República; Platão. 

 

EL CUESTIONAMIENTO DE LA JUSTICIA EN SÓCRATES:  
UN ANÁLISIS DEL LIBRO I DE LA REPÚBLICA DE PLATÓN. 

 

RESUMEN: El propósito de este artículo es analizar la concepción socrático de la justicia presente en el libro 
I de la obra la República de Platón. El objetivo de la investigación es demostrar que Sócrates no se molestó 
en presentar una concepción terminada sobre la justicia. En cambio, trató de problematizar el tema para 
excluir las falsas percepciones acerca de su comprensión de los Sofistas de la época. 

Palabras clave: Cuestionamiento; Justicia; Sócrates; Análisis; Libro I; República; Platón. 

 

INTRODUÇÃO 

Ao contrário da ciência jurídica, que não 
raras vezes interessa apenas aos juristas, o tema da 
justiça se mostra presente no imaginário de todo e 
qualquer ser humano, exigindo a preocupação tanto 
do homem de meridiana compreensão acerca das 
questões do cotidiano, quanto daqueles 
considerados como portadores de privilegiada 
aptidão racional. Dificilmente passaremos por esta 
vida sem nos depararmos com o intrigante tema da 
justiça.  

Mas afinal de contas, o que é Justiça? 

O objetivo deste trabalho é de apresentar a 
contribuição de Sócrates para o desenvolvimento da 
reflexão acerca da justiça, e que se mostra presente 
no Livro I da A República de Platão, de modo a 
compreender as primeiras conclusões a respeito da 
chamada perspectiva socrática de justiça. 

Todavia, antes de perquirirmos o 
pensamento desenvolvido por Sócrates na obra em 
questão, a respeito da justiça, necessário se faz 
analisarmos algumas questões relacionadas à 
própria elaboração e conclusão da A República de 
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Platão, de modo a descobrir se o Sócrates presente 
no Capítulo I continua a ser o mesmo protagonista 
que é relatado no decorrer da obra por seu mais 
notável discípulo. Esta análise se mostra 
indispensável para evitar equívocos, ou mesmo 
confusões na concepção de justiça presente na 
imortalizada obra da República de Platão. 

Na sequência, apontaremos as principais 
provocações e problematizações elaboradas por 
Sócrates aos seus interlocutores a respeito do tema 
da justiça, e que se mostram presentes no primeiro 
capítulo do texto em questão, para ao final 
apresentarmos as conclusões necessárias ao 
arremate do trabalho. 

1. A República de Platão.  

A conclusão da obra que atualmente é 
apresentada ao público durou aproximadamente 
vinte anos. Seu título no original grego é politéia, 
termo este que era usado na Grécia Antiga para 
indicar as diversas cidades-estados que contavam 
com a participação dos cidadãos em assembleia para 
deliberação política1. Sua elaboração se deu em 
momento anterior ao da própria fundação da escola 
platônica, que ocorreu provavelmente entre 385 e 
386 a.C, e que ao se instalar nas dependências do 
antigo jardim que rodeava o túmulo do herói ático 
Akademos, sob o qual havia sido construído um altar 
dedicado à Deusa Atena, passou a ser chamada por 

                                                           
1 A ideia atualmente consolidada a respeito de democracia era 
conhecida pelos gregos antigos como politéia, e que seria 
considerada por Aristóteles como sendo a melhor forma de 
governo. Nesse sentido, adverte Groppali (1968): “Após ter 
desenvolvido uma larga indagação comparativa sobre as 
constituições de cento e cinquenta e oito Estados seguramente, 
à base de numerosos dados positivos, ARISTÓTELES distingue as 
formas de governo, conforme o poder supremo se mantenha 
nas mãos de um só, de alguns ou de muitos indivíduos, em 
‘monarquia’, ‘aristocracia’ e ‘democracia’, designada esta com o 
nome de ‘politéia’, que ele julgava a forma melhor de governo 
chamada, por antonomásia a constituição. Enquanto visam o 
bem da coletividade, todas essas formas são consideradas por 
ele puras ou perfeitas, mas ao lado delas, ARISTÓTELES coloca as 
degenerescências correspondentes ou formas corruptas e 
impuras, nas quais o poder supremo é submetido a satisfação de 
interesses particulares dos governantes, isto é, a ‘tirania’, 
degeneração da monarquia, a ‘oligarquia’, forma corrompida da 
aristocracia e enfim a ‘oclocracia’ (de oclos – vulgus) ou 
‘demagogia’, corrupção da politéia”. (pág. 235). 
  

seus adeptos pela alcunha de Academia (NUNES, 
2000). 

A República é composta por um total de dez 
livros, sendo que não foi o próprio Platão que 
realizou sua divisão, mas editores posteriores que 
identificaram significativas distinções no estilo 
literário entre partes da sua obra (PAPPAS, 2013, 
pág.73). O livro VII contém, talvez, uma das mais 
clássicas passagens da história da filosofia, 
justamente por apresentar a famosa alegoria da 
cavernai2. Por intermédio desta alegoria Platão 
buscou apresentar ainda que de maneira figurada a 
condição de ignorância em que vivem os seres 
humanos, bem como o comportamento necessário 
para romper com os grilhões que aprisionam os 
indivíduos nesta condição, de modo a se alcançar o 
mundo da realidade. 

 

Sobre o estilo mítico de Platão, Szlezák 
(2005), aponta que:  

Por um lado, Platão apresenta o mito em clara 
oposição ao logos. Por outro lado, não se deve 
ignorar que, a despeito da clareza da oposição 
semântica, ele deliberadamente embaça a 
fronteira entre o mito e o logos em casos 
particulares. Podemos observar isso até mesmo 
na apresentação de um mito de procedência 
estrangeira: Protágoras, no diálogo que leva seu 
nome, faz sua audiência escolher entre a 
exposição de seu ponto de vista em forma de 
mito ou em forma de logos (Protágoras, 320 c); a 
escolha é devolvida a ele, que começa então pela 
forma ‘mais agradável’ do mito. Após uma fala 
um tanto extensa, ele explica que não quer mais 
oferecer mito, e sim logos (342 d 6) – mas nesse 
momento o leitor atento há muito já observou 
que o mito se converteu em logos 
consideravelmente antes (em 323 a e ou, talvez 
melhor, já em 322 d 5), sem uma demarcação 
clara. (pág. 155). 

                                                           
2 Importante observar que alegoria não se confunde com mito. 
Curiosamente a passagem em questão é apresentada por muitos 
pesquisadores como sendo o “mito da caverna”. Todavia, para 
Platão, falar por mitos consistia em exprimir por imagens o 
sentido da vida. O mito estava ligado a questões metafísicas, 
portanto, inalcançável para a maioria dos interlocutores do 
Sócrates platônico. Por outro lado, a alegoria teria como 
finalidade expressar por imagens o sentido de uma ideia a 
respeito de um conceito atribuível ao plano da realidade, ou 
seja, daquilo que facilmente pode ser captado por significativa 
parcela dos homens. (REALE, 1994, pág. 41).  
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Nos Livros I e II, Platão apresenta a ideia de 
justiça e os benefícios que pode trazer ao indivíduo. 
Os Livros III e IV, abordam a questão da aplicação da 
justiça na cidade, de modo a estruturar as camadas 
sociais pelo ideário de justiça. O tema da política é 
explorado nos Livros V a VII, sendo que injustiças na 
alma e na cidade são debatidas nos Livros VIII e IX. 
Por fim, no Livro X, Platão apresenta sua crítica 
sobre as artes, e a perspectiva da imortalidade da 
alma (PAPPA, 2013). 

Não bastasse isso, importante registrar 
também que A República conta com a grandeza de 
um verdadeiro tratado a respeito do conhecimento 
humano, sendo esta a posição adotada pelo 
historiador do pensamento filosófico antigo Durant 
(1996), que assim afirma: 

A República é um tratado completo, Platão 
reduzido a um livro; nele encontraremos a sua 
metafísica, sua teologia, sua ética, sua psicologia, 
sua pedagogia, sua política, sua teoria da arte. 
Nele encontraremos problemas exalando 
modernidade e sabor contemporâneo: 
comunismo e socialismo, feminismo, o controle 
de natalidade e eugenia, problemas 
nietzschianos de moralidade e aristocracia, 
problemas rousseauniano e psicanálise freudiana 
– está tudo ali. É um banquete para a elite, 
servido por um anfitrião generoso. (pág. 41). 

 

  Diante de tais características, possível 
compreender a importância que A República ganhou 
ao longo da história da humanidade, notadamente 
por abranger temas complexos e inquietantes, 
sobretudo no que diz respeito a justiça. 

  

2. O Livro I da República.  

Predomina o entendimento entre os 
estudiosos da vida e obra de Platão no sentido de 
que o texto contido no Livro I da República contou, 
durante algum tempo, com vida independente, 
tanto que era apresentado ao leitor pelo título de 
Trasímaco em referência ao principal adversário 
enfrentado por Sócrates durante o banquete 
oferecido na casa de Polemarco (PAPPA, 2013, 

pág.75). Desta forma prevalecia a tradição presente 
à época de se atribuir à obra o nome de seu 
personagem central.3  

 

Trasímaco foi um notório sofista 
contemporâneo a Sócrates e Platão, e que assumiu 
na A República a figura de principal interlocutor 
sobre a compreensão da justiça. Importante dizer 
que a ideia do senso comum que prevaleceu durante 
algum tempo a respeito dos sofistas, no sentido de 
que eram simples falseadores da verdade, se mostra 
equivocada. A palavra sofista, em seu sentido 
original, significa “professor de sabedoria”. Os 
sofistas ganharam notoriedade durante a Grécia 
Antiga por serem os detentores da arte da 
argumentação e oratória. A pecha negativa se deu 
por se oporem as ideias de Sócrates e Platão, sendo 
este último, inclusive, instruído pelos mais famosos 
sofistas da época até descobrir aquele que viria a ser 
seu mestre na arte de raciocinar e discutir até que se 
alcançasse uma conclusão. 

A propósito disso, Aranha e Martins (1993) 
tecem os seguintes comentários: 

São muitos os motivos que levaram à visão 
deturpada dos sofistas que a tradição nos 
oferece. Em primeiro lugar, há enorme 
diversidade teórica entre os pensadores reunidos 
sob a designação de sofista. Talvez o que se 
possa identificá-los é o fato de serem 
considerados sábios e pedagogos. Vindos de 
todas as partes do mundo grego, desenvolvem 
um ensino itinerante pelos locais em que 
passam, mas não se fixam em lugar algum. Deve-
se a isso o gosto pela crítica, o exercício do 
pensar resultante da circulação de ideias 
diferentes. (pág. 94). 

O Livro I da A República desperta atenção e 
curiosidade por apresentar significativas diferenças 

                                                           
3 Interessante observar que a forma atual de apresentação de 
um livro por seu título se deve aos primeiros filósofos gregos. 
Nesse sentido, aponta Cavalcante de Souza (1996): “Os 
primeiros filósofos gregos em geral escreveram pouco, e em 
condições que a rigor nos são mal conhecidas. Por exemplo, não 
sabemos como intitularam seus escritos, ou mesmo se os 
intitularam, em circunstâncias que não eram certamente as de 
uma publicação regular. Foram eles que em parte criaram essas 
circunstâncias, pelas quais um livro naturalmente se apresenta 
com o título”. (pág. 35).   
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com relação aos demais livros da obra, notadamente 
no que diz respeito a estrutura da linguagem 
utilizada por Sócrates. A leitura atenta da obra pode 
apontar para a existência de dois perfis diferentes de 
Sócrates repousando, portanto, em tal aspecto, 
significativas divergências a respeito do protagonista 
da obra, ou seja, se o Sócrates presente no Capítulo I 
continua a ser o mesmo personagem que é relatado 
no decorrer da obra por seu mais notável discípulo, 
ou se este, ao tomar de empréstimo a respeitada 
figura de seu mestre reproduziu as principais ideias 
daquilo que viria a ser denominado de platonismo.  

Nesse tocante, Magalhães-Vilhena (1984) 
afirma que: 

O objetivo de Platão nos diálogos em que faz 
intervir Sócrates não é já tão claro, e cada um 
dos numerosos comentadores interpreta-o à sua 
maneira. Génio especulativo entre os maiores, 
Platão assumiu a responsabilidade e os riscos de 
elaborar doutrinas distintas das de Sócrates, e, 
nos diálogos, faz dele o porta-voz das suas 
próprias opiniões. É-nos impossível saber 
exatamente aquilo que no Sócrates platónico 
devemos considerar como imagem de Sócrates e 
reprodução das suas ideias, e aquilo que 
devemos considerar como platonismo. (pág. 164) 

Diante disso, pode parecer sedutor acreditar 
na existência de dois Sócrates platônicos. O primeiro 
situado no Livro I, com suas ideias próprias, seu 
estilo argumentativo característico, cujos diálogos 
quase sempre terminavam em aporia, ou seja, em 
um raro momento de incerteza. Um Sócrates 
provocador, inquieto, quase indecifrável, de poucos 
admiradores, e com um vocabulário nada 
convencional para um filósofo. Por outro lado, o 
Sócrates que encontramos nos demais Livros da A 
República apresenta outra personalidade, pois 
desenvolve uma narrativa mais elaborada, se mostra 
insistente no atingimento de resultados razoáveis, é 
exaltado por seus interlocutores, além de buscar a 
todo momento se fazer entender.  

A solução para este enigma está na 
compreensão do estilo literário que foi desenvolvido 
por Platão. Na concepção de Pappas (2017), Platão 
adotou no Livro I, a mesma estrutura literária 
utilizada nos chamados Diálogos Platônicos, como 

forma de afirmar que conheceu Sócrates em vida. 
Todavia, ao longo da composição dos demais livros 
d’A República, Platão passou a assumir sua 
autonomia literária de modo a afirmar não apenas o 
seu estilo, mas também suas doutrinas, bem como 
seu novo método de fazer filosofia. 

Diante de tal realidade, e ao acolhermos 
este entendimento, a conclusão que se atinge é a de 
que, na verdade, existiram dois tipos de Platão, e 
não propriamente dois Sócrates como se poderia 
cogitar. 

3. A ética socrática.  

Sócrates foi o grande influenciador do 
pensamento desenvolvido durante o Período 
Clássico Grego, assim como Jesus o foi durante a 
Idade Média4. O legado intelectual deixado por estas 
duas figuras históricas que, inclusive, experenciaram 
situações de vida muito semelhantes, não só 
influenciou os pensadores do passado, mas continua 
a ocupar as atenções dos intelectuais 
contemporâneos5. 

A contribuição do método de pensamento 
desenvolvido por Sócrates, e que foi por ele 
denominado de maiêuticaii6, consistia em fazer 
despertar o conhecimento já existente no indivíduo, 
a respeito das mais diversas questões que 
acompanham a vida terrena, postura essa 
semelhante àquela que viria a ser adotada por Jesus 

                                                           
4 Existe uma clássica comparação entre Sócrates e Jesus 
elaborada a partir dos pensadores cristãos. Todavia, por maior 
que seja a proximidade apontada, notadamente porque ambos 
nada deixaram de escrito, foram julgados e não redarguiram as 
acusações que lhes foram impostas,  e sobretudo porque aquilo 
que sabemos de ambos depende de fontes indiretas, é certo que 
Sócrates, diferentemente de Jesus, não avocou a condição de 
ser detentor de uma verdade divina. Ao contrário disso, afirmara 
nada saber (CHAUÍ, 2002, págs. 179-190). 
5 Nesse sentido recomenda-se a leitura da obra de Isidor 
Feinstein Stone intitulada “O julgamento de Sócrates”, publicada 
no Brasil em 2001 pela Editora Companhia das Letras. 
6 Termo grego que significa a arte de trazer à luz (COTRIM, 2002, 
pág. 94) Trata-se de uma honrosa menção a atividade 
desenvolvida pelas parteiras gregas. Sócrates faz esta referência 
para ilustrar o seu modo de filosofar comparando seu método 
ao trabalho de sua mãe Fenarte, “dizendo que ela fazia o parto 
dos corpos, ele, o das almas” (CHAUÍ, 2002, pág. 178). 
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de Nazaré quase meio século depois por intermédio 
das parábolas7.  

Todavia, foi a preocupação ética que ocupou 
quase que a totalidade das reflexões que foram por 
eles elaboradas, sendo que a ética socrática pode ser 
compreendida como a busca pela lei interna que 
rege o comportamento humano.  

Nesse tocante, Magalhães-Vilhena (1984) 
afirma que: 

É honroso para Sócrates ter sabido elevar-se da 
sua vocação reformadora à construção de uma 
ética, como honroso é também o facto de que, 
criador de uma ordem de intelectualidade, ele 
ter chegado à forma ideal da moralidade. Se 
Sócrates dá um sentido positivo à crise da 
cultura, é porque as suas démarches dialécticas 
conduzem a um ideal universalista. Não sem 
razão se verá nele nada menos do que o 
“fundador da ciência moral”. (pág. 76). 

Assim, para Sócrates a virtude seria 
encontrada pelo homem que viesse a alcançar o 
conhecimento, inclinando-se, a partir daí, à plena 
obediência da lei, circunstância esta que 
diferenciava o homem civilizado do bárbaro 
(CASTILHO, pág. 39).  

Portanto, o tema da justiça, na concepção 
socrática, está umbilicalmente ligado a forma como 
o indivíduo responde a determinados tipos de 
estímulos. Assim, temos a justiça contextualizada, e 
não simplesmente idealizada. É exatamente esta 
justiça, submetida à prova, que ocupará as atenções 
de Sócrates no livro inaugural da República, e que 
viria a ser apresentada por seu discípulo a partir do 
Livro II, como exemplo de uma justiça maior, cuja 
análise, por se mostrar de mais fácil compreensão, 

                                                           
7 As parábolas consistiam em narrativas curtas, mediante o 
emprego de linguagem figurada, para transmitir um conteúdo 
moral. Nesse sentido adverte Brunelli (2016), que: “Nos 
evangelhos Sinóticos (Mateus, Marcos e Lucas), Jesus aparece 
empregando o método narrativo, ou seja, aquele em que se 
utiliza uma narração para expor uma ideia. Jesus fazia muito uso 
das parábolas (Mc 4.2). Foram 41 parábolas contadas por Ele. 
Jesus tirava lições do reino animal (Lc 15.3-7), do reino mineral 
(Mt 13.44-46), do reino vegetal (Mc 4.1-9), da vida doméstica 
(Mc 4.21-25), da vida política, social e econômica (Lc 19.11-27) e 
até das brincadeiras infantis (Lc 7.32,32)” (pág. 105). 
 

conduziria de maneira inexorável ao aclaramento do 
sentido individual de justiça.8 

4. O debate socrático sobre a Justiça. 
Primeiramente, vale registrar que tanto o cenário, 
quanto os personagens presentes no Livro I da 
República de Platão, emprestam detalhes que não só 
enriquecem, mas também posicionam a discussão 
socrática sobre o tema da justiça.    

A propósito disso aponta Rocha (2001): 

Em qualquer caso, o Livro I corresponde a uma 
parte da obra que, além de ter a finalidade de 
apresentar as figuras e situar a discussão, 
fornece o tema da mesma – o que é a justiça – e 
refuta as definições propostas, a de Céfalo (dizer 
a verdade e restituir o que se tornou – 33ib), a de 
Polemarco (dar a cada um o que se lhe deve, 
segundo Simónides – 33ie) e  a de Trasímaco (o 
que está no interesse do mais forte) – 338C. 
(pág. XXI). 

É certo, portanto, que o início da narrativa 
traz o elemento geográfico no qual se desenvolve a 
discussão. Sócrates havia descido ao Pireu, uma 
importante região portuária da Grécia Antiga,  
juntamente com Glauco e Adimanto, irmãos de 
Platão, para prestar súplicas à deusa trácia Bêndis, 
correspondente a deusa grega Ártemis, divindade 
ligada à vida selvagem e à caça, e que contava com 
uma personalidade ambígua, uma vez que buscava 
ao mesmo tempo proteger os animais selvagens, 
bem como agraciar aos caçadores (BURKERT, 1993, 
pág. 296). 

Logo, a discussão socrática sobre a noção de 
justiça tem como ponto de partida, à semelhança da 
deusa trácia em questão, as eventuais imprecisões, 
incertezas, ou até mesmo indeterminações que 
gravitam em torno do próprio conceito de justiça, 
sendo que o filósofo deve literalmente descer de seu 
plano intelectual para contribuir com o aclaramento 
das inúmeras questões que afligem o espírito 
humano.  

Na sequência Sócrates é convidado para um 
banquete na casa de Polemarco, celebração esta que 
contou com a participação de Lísias e Eutidemo, 

                                                           
8 O trecho do capítulo ao qual nos referimos pode ser 
encontrado na passagem 367a-e e 369a-e. 
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irmãos do anfitrião, além de Trasímaco, 
Carmantidas, e Clitofonte, bem como de Céfalo, pai 
de Polemarco, e que ao ser questionado por 
Sócrates a respeito dos benefícios alcançados ao 
longo da vida iniciaria, ao fazer uso das palavras 
justo e injusto, as primeiras discussões atinentes ao 
tema justiça. 

4.1. A justiça como verdade e restituição.  

A passagem contida em 328-331d, aponta a 
primeira problematização levantada por Sócrates 
acerca da justiça. Questionado a respeito dos 
benefícios que a riqueza confere àqueles que 
atingiram a senilidade Céfalo se mostrou inclinado a 
garantir que a fortuna conquistada ao longo da vida 
facilita, de certa forma, a velhice. Neste momento, 
Sócrates questiona a origem do patrimônio de seu 
interlocutor que, após afirmar ter recebido 
significativa parcela como herança de seu pai, torna 
a insistir que a riqueza contribui e muito para uma 
vida pautada pela verdade, além da possibilidade de 
nada dever, sejam em sacrifícios aos deuses, ou 
mesmo dinheiro a um homem. Portanto, para Céfalo 
a justiça consistiria em dizer a verdade e na efetiva 
restituição daquilo que se tomou. 

Na sequência Sócrates afirma que o ideário 
de justiça não pode significar a simplista noção de 
dizer a verdade e restituir determinado bem, sendo 
necessário contextualizar a noção de justiça, de 
modo a aferir sua efetiva presença no caso concreto. 
Para tanto, apresenta Sócrates a situação hipotética 
de um amigo que se vê obrigado, na condição de 
depositário de uma arma, a restituir o bem ao seu 
legítimo proprietário que, todavia, foi acometido por 
uma determinada doença mental. A prevalecer a 
posição de Céfalo dificilmente alcançaríamos a 
justiça neste caso, haja vista eventuais malefícios 
que poderiam decorrer do comportamento adotado 
pelo proprietário da arma. 

Assim, a reflexão de Sócrates conduz à 
conclusão de que a justiça, antes do que consistir no 
simples cumprimento de uma específica obrigação, 
decorre de determinadas ações concretas que 
indicam um comportamento justo.    

4.2. A justiça como simples restituição, e 
como a necessidade de se fazer bem aos amigos e 
mal aos inimigos.  

O segundo embate sobre o intrigante tema 
da justiça está registrado na passagem 332 a-e, e 
ocorre entre Sócrates e Polemarco, que passou a 
assumir a posição de seu pai Céfalo, que se retirou 
de cena para cuidar dos preparativos relativos ao 
sacrifício aos deuses. Partindo da definição do poeta 
Simônides, Polemarco é taxativo ao afirmar que a 
justiça consiste em dar a cada um o que é devido, 
máxima esta que deve ser compreendida pela 
necessidade de se fazer bem aos amigos e mal aos 
inimigos. 

Prosseguindo em seu método de 
pensamento Sócrates faz inúmeros 
questionamentos a respeito dos eventuais 
benefícios que poderiam atender aos interesses dos 
amigos e prejudicar os inimigos. Assim, após 
desenvolver uma longa abordagem levando em 
conta algumas atividades profissionais, tais como 
aquelas elaboradas pelos médicos, agricultores, 
sapateiros e pedreiros, Sócrates vinculada a ideia de 
justiça a uma específica atividade humana que 
atenda ao maior número possível de pessoas. A 
condução desta linha argumentativa atingirá o 
resultou pretendido por Sócrates no sentido de que 
a justiça deve ser compreendida como sendo parte 
de uma específica prática social. Assim, da mesma 
maneira que a especificidade e a prática 
aperfeiçoam a técnica, a justiça será alcançada a 
partir de reiterados comportamentos tidos como 
justos. 

Todavia, e de modo a extirpar eventuais 
contradições presentes em seu argumento, Sócrates 
destaca uma atividade em especial: Aquela 
destinada ao depósito de valores.  Partindo da ideia 
de que a reiteração do comportamento aperfeiçoa a 
técnica, poderíamos concluir erroneamente, como 
aliás bem observou Sócrates, que o hábil ladrão seria 
tão justo como a pessoa responsável pelo depósito 
de determinada quantia, uma vez que também 
executaria com destreza ímpar seu mister.  

Ao analisarmos este raciocínio podemos 
observar uma evidente ambiguidade moral que 
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gravita em torno da noção de justiça, aspecto este 
que reforça o entendimento de que a justiça deve 
ser contextualizada e não simplesmente idealizada. 

Não bastasse isso, e de modo a potencializar 
a dificuldade na compreensão do senso de justiça 
Sócrates destaca a imprecisão presente na própria 
definição de quem são os amigos e os inimigos. A 
preocupação de Sócrates se justifica na medida em 
que poderíamos cometer enganos ao favorecermos 
os maus e prejudicarmos os bons. Curioso 
observarmos, neste ponto, que a reflexão acerca do 
chamado “erro judiciário” sempre esteve presente 
na vida dos maiores pensadores do mundo, sendo 
que este tema, na atualidade vem sendo tratado 
com reflexões rasas e absolutamente inconsistentes.    

De ver, portanto, que a reflexão sobre a 
ideia de justiça, sob a perspectiva socrática, também 
leva em conta a finalidade da justiça, que jamais 
poderá ser a de causar prejuízo, quer ao amigo ou 
inimigo, como anteriormente sustentado por 
Polemarco.  

4.3. Trasímaco e a justiça como interesse do 
mais forte.  

O terceiro e último confronto argumentativo 
a respeito da justiça, conforme registrado a partir do 
trecho presente em 336a-e, se deu entre Sócrates e 
o conhecido sofista Trasímaco. Afirmamos no início 
deste tópico que existe uma riqueza fascinante de 
detalhes presentes no Capítulo I de A República. 
Prova disto é a curiosa ordem pela qual se deu a 
construção dos diálogos socráticos presentes no 
capítulo I da obra em questão. Conforme 
observarmos anteriormente os primeiros 
adversários de Sócrates foram Céfalo e Polemarco, 
personagens estes que apresentaram, de certa 
maneira, argumentos aparentemente fáceis de 
serem rebatidos. Talvez a lógica presente na 
exposição das ideias por Platão aponte para o 
sentido de que os argumentos mais fortes devem ser 
combatidos por último, ao passo que aqueles de 
diminuta complexidade devem ser prontamente 
enfrentados porque desprovidos de maiores 
dificuldades.  

O início do debate entre Sócrates e 
Trasímaco não foi nada amistoso. Platão chega a 
registrar que o sofista se lançou ao debate de modo 
semelhante a uma fera pronta para dilacerar a 
presa, despertando, assim, certa perplexidade entre 
os convivas.    

Na sequência Trasímaco passou a expor sua 
visão a respeito do que devemos entender por 
justiça, afirmando que em nenhum momento pode 
ser compreendida como simples utilidade, 
vantagem, proveito ou conveniência. Para o furioso 
sofista, justiça não é outra coisa senão a 
conveniência do mais forte. Assim, Trasímaco 
apresenta, para fazer uso do trocadilho, o mais forte 
argumento que coloca em xeque as conclusões que 
haviam sido alcançadas por Sócrates até o presente 
momento. A robustez da sua proposição se deve ao 
fato da apresentação de um verdadeiro conceito de 
justiça, como sendo algo que pode ser captado 
abstratamente, ou seja, de maneira desvinculada da 
própria realidade. Desta forma, avança os limites da 
reflexão filosófica contrariando seus predecessores 
que, conforme observamos, buscaram a 
compreensão da justiça de maneira contextualizada.  

Na tentativa de redarguir a proposição em 
questão Sócrates faz uso de um interessante 
instrumento de argumentação, que não apenas 
caracterizou seu método de exposição, mas também 
despertou por diversas oportunidades a fúria de 
seus interlocutores: a ironia.  

Partindo da ideia de que a justiça é aquilo 
que convém para o mais forte Sócrates afirma que o 
alimento que nutre o lutador de pancrácio910 
também se revelará como instrumento de justiça ao 
homem de físico inferior. Neste ponto, ao que 
parece, Sócrates pretendeu fazer com que 
Trasímaco experimentasse do próprio método 
argumentativo dos sofistas que buscam desviar o 

                                                           
9 O “pankration” é uma antiga arte marcial grega que reúne 
técnicas de projeção, imobilização e submissão. Foi 
reconhecimento como esporte olímpico na 33ª edição das 
Olimpíadas realizadas em 648 a.C. 
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foco do principal ponto do tema em debate, por 
intermédio da retórica, ou seja, da conhecida arte de 
persuasão argumentativa. 

Contudo, e retomando a seriedade da 
discussão, Sócrates problematiza a proposição de 
Trasímaco questionando a efetiva presença da 
justiça no exercício do poder pelo governante, 
notadamente diante da falibilidade humana, além 
dos objetivos que devem ser priorizados pelo 
Governo. A réplica de Trasímaco aponta para o 
sentido de que justiça se realiza a partir o efetivo 
cumprimento das ordens pelos súditos, uma vez que 
governante, enquanto estiver exercendo esta 
função, de forma alguma seria direcionado pelo 
engano. Portanto, as leis por ele editadas devem ser 
cumpridas pelos súditos, porque dotadas de 
conteúdo moral infalível. Além do mais, a justiça, por 
se tratar de um bem alheio, somente se manifestaria 
no ato da obediência daquele que serve, na medida 
em que favoreceria ao seu senhor. Ao contrário 
disso, teríamos a injustiça, que implica no fato de 
que o súdito ao servir ao seu senhor, torna-o mais 
feliz, mas de modo algum a si mesmo. Logo, conclui 
que existe maior vantagem em ser injusto do que 
justo.   

Ao final de sua fala Platão registra que 
Trasímaco pretendeu se retirar do debate, sendo 
contido pelos demais presentes para que pudesse 
prestar contas das suas palavras. A partir deste 
momento Sócrates retoma a palavra e, após 
apresentar um prolongado discurso a respeito das 
vantagens especiais que as diversas atividades 
proporcionam, conclui que os governantes devem 
proporcionar aquilo que é útil aos súditos. Portanto, 
a atividade de governar não deve buscar benefício 
próprio, mas deve se pautar pelo interesse da cidade 
e dos cidadãos. Desta forma, conclui ser impossível 
que a injustiça se apresente como sendo mais 
vantajosa do que a própria justiça. Consequência 
disso é que a justiça, por despertar a amizade e a 
concordância, promove o sentido e a necessidade de 
cooperação, quer entre Estados, entre este e seus 
súditos, ou mesmo entre os próprios governados. 

 Esta afirmação conduzirá à última 
abordagem relativa ao tema da justiça, e que leva 
em conta a perspectiva da virtude. A preocupação 

de Sócrates consiste em identificar a justiça como 
sendo parte da virtude, ou seja, da aretê, que sob a 
sua perspectiva se manifestava no propósito de uma 
função que deveria ser desenvolvida por cada 
pessoa. Portanto, para Sócrates se mostra 
indispensável perquirir a respeito de qual seria a 
específica finalidade da justiça. Destarte, semelhante 
aos órgãos do corpo humano que cumprem uma 
determinada função, Sócrates conclui que o homem 
dotado de uma alma justa será guiado pela justiça e, 
por consequência, levará uma vida boa. Por outro 
lado, o homem detentor de uma alma desvirtuada 
será direcionado pela injustiça, recebendo os frutos 
de uma vida pautada pela maldade. Em sendo assim, 
a justiça serviria como um balizamento seguro para 
permitir ao homem caminhar com sabedoria pela 
árdua e complexa estrada da vida.   

Assim, Sócrates encerra sua fala afirmando 
nada saber a respeito do que é a justiça, se virtude 
ou não, e se aquele que a possui é ou não feliz. 

Conclusão  

Conforme observamos na exposição do 
presente trabalho, e ainda que sustentável a posição 
acerca da existência de dois Sócrates presentes na A 
República, acreditamos que este enigma se deve 
mais em razão do estilo literário que foi adotado por 
Platão, do que propriamente na preocupação em se 
apresentar o tema da justiça de forma distinta 
daquela defendida por seu mestre. Assim, Platão 
buscou no Livro I de A República, ainda que fazendo 
uso de diferentes estilos literários, além da própria 
figura de seu mestre, problematizar o tema da 
justiça.   

O encerramento dos diálogos presentes no 
Livro I, se mostram inconclusivos, uma vez que 
Sócrates, ainda que considerado por muitos como 
sendo o filósofo do conceito (MAGALHÃES-VILHENA, 
1984, pág.81), não definiu o que é a Justiça. Aliás, 
este tipo de desfecho representa uma característica 
comum presente nos debates socráticos da chamada 
juventude platônica.   

Todavia, podemos concluir, a partir da 
problematização levada a cabo por Sócrates, que a 
compreensão da Justiça deverá ocorrer de maneira 
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substancial, e não meramente formal, uma vez que 
deve ser observado o conteúdo do comportamento 
humano à luz do ideal de justiça.  

Não bastasse isso, a justiça deve ser 
contextualizada, de modo a permitir sua adequada 

verificação no caso em análise, circunstância esta 
que, se não impede, no mínimo dificulta a afirmação 
acerca da existência de uma justiça universal.  

Por fim, a justiça deve direcionar a conduta 
humana de modo a se obter a felicidade.  

_____________________________________________________________________________________________
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Resumo 
O presente trabalho tem o propósito de discutir a respeito sobre da contribuição que a área de estudos da 
Etnomatemática apresenta para pensar a questão do conhecimento em relação às práticas sociais e culturais, 
procurando ressaltar questões relativas que surgem na confecção da saia godê no contexto da prática de 
costureiras das comunidades Jova Rural e Jardim Felicidade, zona Norte da capital paulista. As ideias 
metodológicas que nortearam essa investigação foram interesses concentrados na área da pesquisa de campo 
(depoimentos) e nas interações cotidianas, com foco em uma pesquisa qualitativa, a buscar interpretações da 
realidade observada e a promoção de ações transformadoras que emergiram das experiências relatadas pelas 
costureiras. Ao final, foi possível verificar que em um processo de conhecimento e prática surgiram alguns 
conceitos matemáticos (medidas, proporção, fração, comparação, espaço) no processo da confecção da saia 
godê, embora as costureiras, participantes da investigação, nunca tivessem participado de aulas de Matemática.  

Palavras-chave: Etnomatemática. Conhecimento. Costureira. Saia godê. 
 

Abstract 
The present work has the purpose of discussing about the contribution that the field of studies of 
Ethnomathematics presents to think the question of knowledge in relation to social and cultural practices, trying 
to highlight relative issues that arise in the making of the godê skirt in the practice context of seamstresses of the 
communities Jova Rural and Jardim Felicidade, north of the capital of São Paulo. The methodological ideas that 
guided this research were focused interests in the area of field research (testimonies) and daily interactions, 
focusing on a qualitative research, seeking interpretations of the observed reality and the promotion of 
transformative actions that emerged from the experiences reported by seamstresses . At the end, it was possible 
to verify that in a process of knowledge and practice some mathematical concepts (measures, proportion, 
fraction, comparison, space) appeared in the process of making the godê skirt, although seamstresses 
participating in the research had never participated in classes of math. 

Keywords: Ethnomathematics. Knowledge. Seamstress. Flared skirt. 
 
Introdução 

 
A Etnomatemática, considerada por 

D´Ambrosio uma subárea da História da Matemática 
e da Educação Matemática, cujo foco está na 
recuperação da dignidade cultural do ser humano 
que é violentada pela exclusão social (D´AMBROSIO, 
2002, p. 21), tornou-se um campo de pesquisa que 
se preocupa em entender como se tem constituído o 
saber-fazer matemático ao longo da história da 
humanidade, isto é, procura conhecer as diversas 
práticas que estão contextualizadas em diferentes 
grupos de interesse, comunidades, povos e nações. 

As discussões que são travadas nesse campo estão 
diretamente relacionadas à questão do 
conhecimento, de que forma ele surge das práticas. 
D´Ambrosio (2002, p. 12) afirma que: 

 
Em todas as culturas e em todos os tempos, o 
conhecimento, que é gerado pela necessidade 
de uma resposta a problemas e situações 
distintas, está subordinado a um contexto 
natural, social e cultural. [...] Todo indivíduo 
desenvolve conhecimento e tem um 
comportamento que reflete esse 
conhecimento [...]. 

 
Dessa forma, podemos entender que esses 

comportamentos estão ligados à formação de 
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identidades e subjetividades em função da 
participação em práticas sociais em que esses 
conhecimentos são gerados, transmitidos, validados 
e legitimados. 

O conhecimento, visto dessa forma, não é 
algo em si só, absoluto, isolado de qualquer forma 
ou prática social. Ele está intimamente ligado a um 
grupo que o produz, e os que participam desse 
grupo constituem suas identidades por serem 
participantes dele. 

O Programa Etnomatemática, como um 
programa de pesquisa, tem como objetivo maior dar 
sentido a modos de saber e de fazer das várias 
culturas e reconhecer como e por que grupos de 
indivíduos, organizados como famílias, comunidades, 
profissões, tribos, nações e povos, executam suas 
práticas de natureza Matemática, tais como medir, 
comparar, classificar. 

Focalizando o contexto das costureiras, 
pretendemos discutir a relação que pode ser feita 
entre conhecimento e prática, atenção que se 
estabelece, especificamente nesses contextos, 
quando a escrita e a língua têm assumido caráter 
simbólico na afirmação de identidades étnicas, em 
que cada grupo pretende ser reconhecido não 
apenas como “costureira”, mas como mulheres que 
diariamente trabalham para sua sobrevivência e 
contribuem com o desenvolvimento econômico da 
comunidade onde estão inseridas. 

Para isso, primeiramente situaremos a 
dimensão conceitual da Etnomatemática para, em 
seguida, trazer dois momentos do nosso trabalho 
em questão. Apresentaremos alguns aspectos 
matemáticos da reflexão sobre esse conhecimento 
na área temática sobre Medidas, trazendo alguns 
exemplos desses dois contextos com o objetivo de 
discutir como a Etnomatemática aparece vinculada 
às práticas sociais em que os saberes e 
conhecimentos são produzidos, legitimados e 
validados pelo grupo em que aparece marcada 
simbolicamente, em alguns momentos, pela fala das 
costureiras, objeto desta pesquisa. 

 

Dimensão Conceitual da Etnomatemática 

A sobrevivência das espécies depende de 
comportamentos imediatos em resposta às rotinas 
inerentes a sua espécie (cultura). Diante disso, surge 
a Matemática como resposta às necessidades de 
sobrevivência e de transcendência dos diferentes 
grupos sociais. Os desafios impostos pela vida fazem 
com que a espécie humana crie teorias e práticas 
para resolver eficientemente as questões da 
existência. Essas teorias tornam-se fundamentais 
para a representação da realidade e, 
consequentemente, para a criação de modelos que 
respondam à percepção de espaço e de tempo, e 
para constituição da formação do conhecimento 
(experiências prévias) elaborado sobre a realidade e 
sobre o comportamento dos indivíduos (conforme a 
espécie).  

O comportamento da espécie humana 
baseia-se nos conhecimentos adquiridos em suas 
experiências e, ao mesmo tempo, em um novo 
conhecimento que vai além do desafio de 
sobrevivência “aqui e agora”, estendendo-se para a 
questão da transcendência.  

Esse novo conhecimento é adquirido 
conforme a percepção da realidade do indivíduo, 
que processa a nova informação conforme seus 
mecanismos genéticos, sensoriais e de memória, e 
acrescenta artefatos (sua experiência material) e 
mentefatos (seu pensamento, o abstrato), de modo 
a culminar em um comportamento, gerar mais 
conhecimentos e construir um significado próprio e 
pessoal para o objeto de conhecimento.  

A necessidade de transcendência e de 
satisfação para a solução de uma determinada 
situação remete-nos às palavras de Coll &Sole (2006, 
p. 20), pois: 

Colocará perante nós um desafio ao qual 
tentaremos(?) responder modificando os 
significados dos quais já estávamos providos, a 
fim de podermos dar conta do novo conteúdo, 
fenômeno ou situação. Nesse processo, não só 
modificamos o que já possuímos, mas também 
interpretamos o novo de forma peculiar, para 
poder integrá-lo e torná-lo nosso.  
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Desse modo, é possível entender que o 
acúmulo de todo comportamento atrelado à 
aquisição do conhecimento constitui a cultura de um 
determinado grupo. 

A discussão a seguir aborda as experiências, 
no contexto das costureiras, que focalizam a 
confecção da saia godê 2/4, ao tratar de questões 
referentes aos conhecimentos mobilizados em suas 
práticas. Nesses momentos, uma das questões que 
emergiram refere-se à afirmação das práticas sociais 
e culturais das costureiras e outra aos conceitos 
matemáticos na prática do cotidiano. 

 

A arte de costurar 

Esse artifício segue a história dos costumes 
humanos já que, de acordo com a tecnologia 
disponível em cada período da história, as 
vestimentas recebem novos recursos e sofisticação. 
A profissão permanece como uma arte de 
especialista, ocorrida de geração em geração para 
homens e mulheres. Como em várias outras 
profissões, a costura recebeu uniformização e 
produção em série, mais acelerada e apropriada ao 
crescente negócio consumidor. 

A costura segue os costumes mais 
enraizados da cultura. Até pouco tempo atrás, 
meninas eram ensinadas de forma que fossem 
capazes de confeccionar, com o auxílio das mães, 
peças para o seu próprio enxoval de casamento.  
Além disso, se tornaria um serviço bastante benéfico 
para a esposa, já que era um dos raros trabalhos ao 
qual a mulher poderia se dedicar para integrar o 
orçamento da família.  

Para analisar e verificar a arte de costurar, 
realizou-se o trabalho de campo por meio de 
encontros que se deram na residência das 
costureiras, por meio de depoimentos com a 
finalidade básica de coletar dados, tendendo a 
proporcionar visão aproximativa do objeto de 
pesquisa. Os encontros com os sujeitos da pesquisa 
aconteceram nos meses de setembro e outubro de 
2018, totalizando dois encontros.  

Nesse ínterim, buscou-se conhecer as 
costureiras a fim de entender especificamente como 
se deu a aquisição de suas habilidades e os 
processos na confecção da saia godê, bem como 
compreender o raciocínio matemático utilizado para 
o desenvolvimento de sua arte. Os depoimentos 
foram registados, e dois deles foram transcritos 
neste trabalho.  

 

Práticas de medição das costureiras na 
confecção da sai godê 

Os exemplos apresentados no decorrer 
deste trabalho são provenientes da experiência de 
costureiras das comunidades Jova Rural e Jardim 
Felicidade, localizadas na região da zona Norte na 
cidade de São Paulo. 

O início de nossa conversa foi a respeito de 
como elas começaram a trabalhar com a costura; ao 
falar dessas experiências, como surgiu o interesse de 
aprender a costurar − nhamos como obje vo 
identificar a obtenção da técnica e do conhecimento 
de sua arte.  

 
“Entrei em contato com a costura, porque 
tanto minha vó quanto minha mãe 
trabalhavam como costureiras. Por eu ser 
curiosa fui observando e me despertou a 
vontade de ser costureira também, até chegar 
a confeccionar a primeira saia. Eu queria 
aprender outros jeitos. Foi por falta de 
oportunidade de estudar em escola formal que 
aprendeu a costurar numa escola de corte e 
costura, o que, ainda hoje, é sua fonte de 
renda e passou o conhecimento para sua 
filha”. (Dona Maria Aparecida) 

 
Dona Luísa, conta: 

“Eu aprendi a costurar com minha vó, minha 
mãe e minhas tias por parte do pai. Ela (minha 
mãe) que também aprendeu com a mãe dela 
(minha vó). Depois que descobri que gostava 
de costurar, deu vontade de fazer um curso e 
fui fazer um curso rápido em pouco tempo. 
Passo este conhecimento para outras pessoas 
para possibilita terem uma profissão. Mas, 
para isso fiz um curso rápido de 
aperfeiçoamento numa escola de corte e 
costura”. (A costureira). 

 
Percebe-se a grande vontade das costureiras 

em aprender a técnica de costurar, ainda que por si 
só, notadamente porque o conceito de aprender não 
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se sintetiza apenas imitar ou repetir a realidade, 
para Solé & Coll (2006, p.19-20), aprender é 
construir, considerando todas as experiências 
anteriores do indivíduo. 

Aprendemos quando somos capazes de 
elaborar uma representação pessoal sobre um 
objeto da realidade ou conteúdo que 
pretendemos aprender. Essa elaboração 
implica aproximar-se de tal objeto ou 
conteúdo com a finalidade de apreendê-lo; 
não se trata de uma aproximação vazia, a 
partir do nada, mas a partir das experiências, 
interesses e conhecimentos prévios que, 
presumivelmente, possam dar conta da 
novidade. 

 
Ao continuar a conversa com dona Maria 

Aparecida, queríamos saber se ela trabalha na 
confecção da sai godê. Ela rapidamente responde 
que “sim”. Ela continua sua fala descrevendo de 
forma detalhada os procedimentos que utiliza para 
confecção da saia: 

“Eu faço primeiro o molde no papel com a 
medida que eu quero e pra fazer esse molde eu 
uso a fita métrica e uma caneta. Tiro a 
“midida”  da cintura, “dexo” certinha e pra 
baixo eu uso a fita com o “Tamaio” de ponta a 
ponta pra saia num ficar com bico. E pra gente 
cortar essa saia a gente pega o tecido e dobra 
ele ponta com ponta e em cima dele fica um 
triângulo. Desse triângulo a gente tira a 
cintura e pra baixo desço com a fita de 
pouquinho em pouquinho pra num ficar com 
bico”. 

 
Já dona Luísa, na sua fala foi especificando 

os tipos de saias godês. Ela explica: “saia godê duplo 
ou guarda-chuva, meia godê e evasê”. 

  Continua dona Luísa, ao fazer a 
demonstração do processo da confecção da saia 
com tecido sobre a mesa. Ela falou dos tipos de 
tecidos usados e metragem em diferentes modelos 
de saias, como:  

 
“viscose, popelina e seda só serve pra cortar 
saia meia godê pois só mede até um metro e 
quarenta centímetro de largura e pra essa 
medida tem que cortar a sobra do tecido na 
lateral e emendar. Digamos uma comparação 
se sobrar 40cm você corta vinte centímetro e 
emenda nas laterais do tecido ligeirinho pra 
você não esquecer e pra dar certo o corte da 
saia guarda-chuva. Mas isso é só uma 
comparação. Pode sobrar mais do “ticido”. 
Quando você vê na rua a saia com o detalhe 
dos lados é porque o corte é feito da maneira 
que lhe falei. Saia godê dupla como manusear: 

como nós vamos dobrar. Agente dobra ele na 
diagonal, diagonal ao triângulo, a gente torna 
dobrar ele quatro vezes, dobra de novo e já dar 
seis vezes. Tá pronto pra cortar a saia de 
tamanho normal e não longa a saia guarda-
chuva. A longa é outro processo: a cintura da 
moça, vamos que tem oitenta centímetro de 
diâmetro e aí a gente mede duas vezes, quatro 
vezes e oito vezes a fita métrica fica com 80cm 
de diâmetro divido e ficou com dez centímetro 
na fita e foi cortado na largura do triângulo da 
altura de catorze centímetro da ponta para 
baixo. Deve sempre segurar o tecido com pesos 
para o tecido não escorregar. Depois do corte 
do diâmetro da cintura, foi medido 60cm de 
comprimento que foi o tamanho da saia. Pra 
fazer o “circlo” a gente vai medindo ela 
todinha a cada 5 cm ou menos, pra ficar bem 
redondinho o “circlo”, porque assim se a gente 
faz no papel o que acontece às vezes você quer 
fazer outro tamanho e tem que aumentar. No 
tecido a gente já vai fazendo na medida certa e 
é melhor pra gente gravar melhor já no 
tamanho ideal. Para executar a saia godê 
médio dobra o tecido ligando de ponta a ponta 
e ele fica na diagonal um triângulo da altura 
pra baixo corta o diâmetro da cintura 
aproximado de quinze centímetros da ponta do 
triângulo pra baixo e vai medindo o 
comprimento da saia a cada cinco centímetro, 
pra ficar o “ciclo” certinho sem bico”. 
     
  

Foi possível perceber nas falas das 
costureiras - dona Maria Aparecida e dona Luísa - 
que suas falas foram impregnadas de aparências 
culturais, resultantes de conhecimento de uso geral 
e de condutas compatíveis a cultura e valores 
familiares. 

No final da conversa, dona Luísa fez também 
a doação de minipeças da saia meia godê e a saia 
dupla conhecida como guarda-chuva. 

Paralelamente à conversa foi possível gravar 
um vídeo em que dona Luísa explicava os 
procedimentos para confecção da saia “guarda-
chuva”.  

Ante as respostas é possível observar o forte 
aspecto da dimensão conceitual da Etnomatemática, 
apresentada D’Ambrosio (2001, p. 28).  

 
A realidade percebida pelos indivíduos da 
espécie humana é a realidade natural, acrescida 
da totalidade de artefatos e mentefatos 
[experiências e pensares], acumulados por ele e 
pela espécie [cultura]. Essa realidade, através de 
mecanismos genéticos, sensoriais e de memória 
[conhecimento], informa cada indivíduo. Cada 
indivíduo processa essa informação, que define 
sua ação, resultando no seu comportamento e na 
geração de mais conhecimento. 
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Eu, Francisca, uma das autoras deste artigo, 
tive a oportunidade de fazer um curso de 
modelagem/adaptação de confecção de saias, na 
escola de moda, no parque da Água Branca, situado 
na Barra Funda, São Paulo. A escola oferece curso de 
aperfeiçoamento que agrega técnicas de 
modelagem.  

A facilitadora iniciou sua fala ao apresentar a 
saia godê, e fez um “levantamento” com as cursistas 
com intuito de saber que tipos de técnicas elas já 
conheciam e utilizavam ao confeccionar a saia godê. 
Foi possível observar que algumas não tinham 
nenhum conhecimento, eram iniciantes; outras 
conheciam como fazer a saia de forma tradicional, 
ou seja, sem procurar fazer nenhuma reflexão sobre 
conhecimentos matemáticos que podem emergir na 
confecção do referido modelo da saia.  

A facilitadora apresenta na sua 
demonstração uma das técnicas tradicionais 
utilizadas pelas costureiras, entrevistadas (Maria 
Aparecida e Luísa) que era o de unir o tecido ponta a 
ponta e cortar de acordo com o tamanho da saia, 
este também era o conhecimento que eu tinha.  

Então, a facilitadora nos falou: “vocês irão 
aprender de uma nova forma que nunca mais 
esquecerão”. E, continua, ao falar sobre a relação do 
valor do π (pi) na confecção da saia godê. 
Primeiramente, ela narra como determinar a medida 
de uma circunferência relacionada à profundidade 
de um determinado buraco. Para isso, ela citou o 
exemplo de um micro-ônibus que caiu em um 
buraco da construção da linha do metrô entre os 
anos de 2006 a 2007 em São Paulo. Diz a 
facilitadora: “os engenheiros usaram conhecimentos 
relacionados ao valor do π (pi) para retirar o micro-
ônibus, e que iríamos usar também o valor π (pi) 
para a modelagem da saia godê”. 

Diante desse exemplo, as cursistas ficaram 
perplexa com a novidade, ou seja, com a relação que 
ela fez com a matemática, especificamente, ao valor 
e aplicação do π (pi) na confecção da saia. 

Então, a facilitadora foi nos mostrando passo 
a passo a relação do π (pi) com seu devido valor 

(3,14), e, em seguida fizemos o esboço do diagrama 
ao usar o valor do raio = 2π. Por exemplo, (2/4 godê 
simples) e a cintura da saia = 72 cm. Essa medida é 
para tamanho pequeno (P) e essa metragem é 
padrão para tecido plano. 

A facilitadora não desprezou os 
conhecimentos que as costureiras e modelistas 
tinham para confecção da saia e “acrescentou” o uso 
do π (pi) como uma maneira precisa para um corte 
industrial e para prática do dia a dia das costureiras. 
As costureiras ficaram encantadas com a adaptação 
do corte da saia sem sobra nas pontas. Afirma a 
facilitadora: “Com esse procedimento não há como 
errar o diâmetro, o raio e a medida da 
circunferência. A barra fica perfeita”. 

Vale salientar que a modelagem para 
confecção da saia godê aqui abordada em uma 
indústria é usada para grandes quantidades de peças 
e diversos tamanhos (P, M, G, GG e EXGG), para 
facilitar a prática e o aceleramento da produção.   

Ao ver a primeira peça confeccionada em 
1989 mediante as novas técnicas serem 
desenvolvidas na ampliação em design da moda, a 
costureira sentiu-se perplexa, em seus mentefatos. 
Resolvi ir à busca de aperfeiçoamento em um curso 
de adaptação de saias com diferentes modelos 
como, por exemplo, evasê, trompete e godê. 
Fomentando estratégias para obter resultados 
práticos e perfeitos em suas devidas medidas. 

Diante do exposto, afirmamos que o 
conjunto desses “parâmetros” constituiu um sistema 
associativo, simbioticamente às práticas 
matemáticas, estabelecendo relações entre os 
conceitos de medidas e frações, ao chegar a uma 
medida guiada pelo valor do π(pi).   

Ressaltamos que a facilitadora, durante o 
curso, não menosprezou o conhecimento prévio das 
costureiras e conseguiu agregar novas técnicas de 
modo a valorizar conhecimentos matemáticos 
empregados na arte de costurar.  

O conceito de proporção está relacionado ao 

perímetro e o diâmetro de uma circunferência ao 
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traçar, assim, a medida exata da cintura; e o raio 

representado pelo comprimento desejado da saia 

godê. O diâmetro, por sua vez, é a medida obtida de 

uma ponta a outra do círculo.  Vejamos na figura a 

seguir: 

 
 

 

 
 

 Figura 1- Saia Godê 2/4. 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 
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A figura 1 apresenta uma demonstração dos 
procedimentos adotados para confecção da saia 
godê 2/4 e conhecimentos matemáticos (medidas) 
envolvidos no processo. Essa estratégia de medir, 
conduz à representação/aplicação prática do valor 
do π (pi) na confecção da saia godê. 

      Podemos notar que “a incorporação de 
outras maneiras de analisar e explicar fatos e 
fenômenos, como é o caso das etnomatemáticas, se 
dá em paralelo com outras manifestações da 
cultura” (D’Ambrosio, 2002, p. 29). 

É evidente o desenvolvimento do olhar 
crítico da costureira para sua própria confecção, o 
progresso do desenvolvimento de sua habilidade, 
dado que já estava mergulhada na cultura de 
costurar.  

O trabalho desenvolvido por essas 
costureiras possibilitou a compreensão da teoria 
D’Ambrosiana, olhando para a Etnomatemática 
como essencial nos dias de hoje.  

Conforme D’Ambrosio (2001, p.35): 

 
O conjunto desses instrumentos se manifesta nas 
maneiras, nos modos, nas habilidades, nas artes, 
nas técnicas, nas ticas de lidar com o ambiente, 
de entender e explicar fatos e fenômenos, de 
ensinar e compartilhar tudo isso, que é o 
matema próprio ao grupo, à comunidade, ao 
etno. Isto é, na sua etnomatemática. 

A costureira possui conhecimento próprio de 
seu saber/fazer e se mune de suas técnicas para 
entender e explicar conhecimentos da costura e do 
seu saber prático, realizar suas adaptações e 
aperfeiçoar seu conhecimento (matema) segundo 
suas necessidades, num contexto cultural próprio 
(etno) de suas práticas sociais e de sua 
Etnomatemática.  

Nessa perspectiva, entendemos que a arte 
de costurar tem a Matemática como algo vivo e 
indissociável da realidade de uma sociedade em 
constante transição.  

Por essa razão, acreditamos que a costura 
possui a dimensão educacional da Etnomatemática 
fortemente presente em sua essência, de modo a 

possibilitar que jovens tenham uma “aquisição 
dinâmica da Matemática integrada nos saberes e 
fazeres” (D’Ambrosio, 2001, p. 46), podendo 
vivenciar uma experiência enriquecedora.  

Para apreender conceitos matemáticos, um 
fato parece essencial: exploração tátil da peça 
(objeto concreto), para iniciarem suas relações com 
medidas e figuras geométricas (círculo e triângulo). 

Um fato interessante que surge e que cabe 
destacar no processo de confecção da saia godê, 
especificamente é que a costureira, na sua prática 
por meio de exploração tátil e visual, abstrai certos 
aspectos topológicos do espaço e descobre relações 
de medidas. 

 

Algumas considerações  

As reflexões que expusemos neste contexto 
procuram evidenciar os processos não formais de 
aprendizagem com o objetivo de ressaltar a 
importância inerente aos saberes, produzidos nas 
práticas sociais e culturais do trabalho, da família e 
dos grupos de convivência – resultantes do trânsito 
por diferentes contatos e, em geral, validadas pela 
experiência.  Esses saberes das pessoas – saberes 
particulares, regionais, locais – interessam de modo 
muito especial à pesquisa se nos servimos da 
Etnomatemática como uma “caixa de ferramentas” 
(vista como teorias que sirvam, que funcionem) que 
nos possibilita estudar os discursos eurocêntricos 
que instituem as matemáticas acadêmicas e 
escolares, analisando os efeitos de verdade 
produzidos por tais discursos e também examinar os 
jogos de linguagem que constituem diferentes 
matemáticas, analisando suas semelhanças de 
família.  

Assim, a Etnomatemática acumula 
conhecimento sobre a forma como os grupos sociais 
têm consciência das suas necessidades e em que 
condições usam a sua matemática local para os 
abordar. Todavia, a Etnomatemática é necessária 
tanto na interpretação do local como na tradução e 
mediação dos saberes matemáticos entre vários 
locais, mostrando simultaneamente as 
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potencialidades e as limitações da matemática local 
para dialogar com o global. 

Ao desenvolver este trabalho, foi possível 
identificar elementos matemáticos (medida, 
proporção, fração, comparação, espaço) na 
confecção da saia godê 2/4 que possam contribuir 
para o debate sobre a profissão de costureira como 
uma prática social e para pesquisa nesse campo, 
com um objeto de investigação delineado. Partindo 
desses pressupostos, é possível afirmar que os 
caminhos promissores das pesquisas que trazem a 
colaboração e as histórias de vida não são focos 
diferenciados, mas, se integrados numa prática de 
formação ou de pesquisa, revelam a forma como a 

costureira constitui sua identidade profissional, e o 
compartilhamento das experiências possibilita o 
enfrentamento da complexidade do cotidiano 
promove o desenvolvimento profissional. Isso nos 
leva a concluir que a Matemática está presente nas 
mais diferentes práticas, inclusive no contexto 
abordado nesta investigação.  

 

Por fim, as práticas aqui apresentadas 
inserem-se no processo de pesquisa-formação e nas 
histórias de vida. Tais considerações são instigantes 
no sentido de ampliarmos o debate sobre esse 
campo de investigação. 
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RESUMO 

Este trabalho busca refletir as trajetórias de vida das mulheres do Bairro da Casa Verde, na Cidade de São 
Paulo/SP, mediadas pelas desigualdades sociais decorrentes da divisão assimétrica do trabalho em virtude de 
questões socioculturais de gênero. Na execução de políticas públicas a intervenção do Assistente Social tem o 
privilégio de se aproximar da esfera privada das famílias. Fomentar espaços de luta em favor dos direitos sociais 
é necessário para o desenvolvimento de ações na esfera da proteção social. 

Palavras-chave: divisão do trabalho, gênero, desigualdade social e política pública.  

ABSTRACT 

This study seeks to reflect the life trajectories of the women living in the Casa Verde neighborhood, in the city 
of São Paulo / SP, mediated by the social inequalities resulting from the asymmetric division of labor due to 
socio - cultural gender issues. In the execution of public policies the intervention of the Social Worker has the 
privilege of approaching the private sphere of the families. Promoting spaces for the fight for social rights is 
necessary for the development of actions in the sphere of social protection. 

Keywords: division of labor, gender, social inequality and public policy. 

1. INTRODUÇÃO 

Toda vida social é essencialmente prática. 
(Marx, 2007, p. 102) 

 

Este artigo é um dos resultados analisados a 
partir de meu Doutorado em Serviço Social na 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e é 
constituído pelo interesse em conhecer as trajetórias 
de vidas das mulheres mediadas pela Política de 
Assistência Social.  

A aproximação com o tema inicia-se a partir 
do cotidiano profissional como Assistente Social, no 
espaço sócio-institucional do Centro de Referência 
da Assistência Social – CRAS, no território da Casa 
Verde, no município de São Paulo. 

Como “o espaço privilegiado da intervenção 
profissional é o cotidiano” (BAPTISTA, 2001, p. 110), 
por aproximações sucessivas à rotina de uma 
instituição, alguns fenômenos sociais tornam-se 
perceptíveis, mas, ainda mistificados por 

desconhecermos a conjuntura social que o constitui, 
por exemplo. 

Dar visibilidade às histórias das mulheres 
pressupõe reconstruir tal perspectiva de gênero na 
execução da política pública, desmistificando 
algumas representações que condicionam a mulher 
e o homem aos espaços privados e públicos, 
respectivamente.  

Assim, um dos caminhos que acreditamos 
ser estratégico para a aproximação das trajetórias de 
vidas das mulheres é compreender criticamente a 
relação entre a divisão sexual do trabalho e a 
construção das trajetórias de vidas das mulheres não 
estejam voltadas para a manutenção da lógica 
capitalista. 

2. DESENVOLVIMENTO 

Partir dos próprios espaços concretos de vivência 
pode significar também uma imersão na história 
do lugar onde se vive e dos seus sujeitos 
construtores. (KOGA, 2011, p.40) 
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Conhecer as trajetórias de vidas das 
mulheres coloca-nos diante do desafio de 
conceituarmos a divisão sexual do trabalho e como, 
a partir dessa relação, a exploração torna-se 
constitutiva do cotidiano de vidas dessas sujeitas. 
Esse pressuposto exige do pesquisador conhecer 
para além daquilo que é apresentado 
imediatamente, o que torna “indispensável à busca 
de interpretação da realidade, a partir do 
desvendamento de suas múltiplas determinações: 
sociais, políticas, econômicas, históricas, culturais” 
(MARTINELLI, 2009, p. 03) 

Mostrar como os gêneros fazem parte da história, 
abordá-los mais de modo analítico que apenas 
descritivo, relacioná-los aos acontecimentos mais 
conjunturais, estabelecendo relações e articulações 
mais amplas. (MATOS, 2000, p. 27) 
 

Portanto, para “pensar em gênero é 
necessário pensar em trabalho”11. Pensar em 
trabalho no modo capitalista de organização é 
entendê-lo a partir da sua divisão sexual. 

De acordo com LOBO (2011), tal divisão é 
uma construção social cujas explicações estruturais 
se fundam em relações sociais e representações 
culturais que são reproduzidas através de papéis 
sociais desenvolvidos para as mulheres e para os 
homens, como também, através de tarefas 
designadas a cada qual. Tal lógica é que realiza a 
manutenção do capitalismo.  

Entender a divisão sexual do trabalho reside 
em dois aspectos: 

 

1. Permite romper a dicotomia capitalismo-trabalho 
feminino, integração ou marginalização, propondo-se 
a articular, de um lado, as estratégias capitalistas que 
incidem sobre o sexo do trabalho e, de outro, as 
formas da reprodução social que perpetuam ou 
rompem as relações de trabalho; 
2. Aponta para a extensão da segregação ocupacional 
e da segregação de tarefas no processo de trabalho. 
(LOBO, 2011, p. 166) 
 

                                                           
11 Reflexão apresentada pela Profa. Dra. Claudia Mazzei 
Nogueira, convidada como palestrante na Atividade Programada 
orientada pelo Prof. Dr. Ricardo Antunes e organizada pela Profa. 
Dra. Raquel Raichellis, do Programa de Estudos Pós Graduados 
em Serviço Social/ PUCSP, em junho de 2012.  

O trabalho feminino designado por tal 
autora compõe a lógica do capital; enquanto houver 
o objetivo de manutenção desse sistema, algumas 
atividades serão determinadas para mulher e outras 
para o homem. Conforme o entendimento, a divisão 
do trabalho entre os gêneros irá condicionar a 
mulher à dupla exploração nas esferas pública e 
privada, como também às situações de desigualdade 
social.  

Há nessa relação entre a divisão sexual do 
trabalho e a exploração da mulher uma condição de 
“subordinação de natureza distinta” (LOBO, 2011, p. 
154). Na esfera pública, a mulher fica restrita a 
determinadas profissões ditas femininas, as quais 
necessitam de suas qualidades naturais, 
consideradas socialmente específicas, como se fosse 
um dom natural. 

Na esfera privada, ainda que a mulher tenha 
acesso ao mercado de trabalho, ainda fica sob sua 
responsabilidade o trabalho doméstico. Ainda que 
esse trabalho não seja assalariado, ele tem uma 
utilidade fundamental na reprodução da lógica 
capitalista, como do seu modo de pensar.  

Quando tratamos de famílias cuja realidade 
é composta por desigualdades sociais, as mulheres 
se inserem no mercado de trabalho em condições 
mais precárias, para dar conta da sua dupla ou mais 
jornadas de trabalho. Essa condição é intensificada 
para mulheres que acessam a política da Assistência 
Social.  

É prerrogativa para a manutenção do 
capitalismo essa conjuntura. Para termos a 
reprodução da lógica do capital, a exploração da 
força de trabalho é condição imprescindível. Ora, se 
o capitalismo tem como base o uso do trabalho 
(MARX, 2010, p. 21-29), é necessária uma 
quantidade expressiva de trabalhadores/ 
trabalhadoras que vendam sua força de trabalho de 
forma contínua.  

Com o intuito de explorarem cada vez mais a 
força de trabalho, o capitalismo necessita da 
reprodução biológica de seres humanos saudáveis 
para trabalharem, para se tornarem mãos de obra. 
Entretanto, esclarecemos que os filhos não são 
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mercadoria, mas novas forças de trabalho, como 
outrora já esclareceu MARX, n’O Capital (2010). 

Atrelado à quantidade de mão de obra 
disponíveis a venderem sua força de trabalho, ainda 
que em condições de exploração, é preciso que os 
trabalhadores e as trabalhadoras sejam 
domesticados. A lógica em questão estabelece uma 
perspectiva econômica e política precisa. É 
necessária a organização social de pessoas, no 
formato de uma família patriarcal, que esteja 
condicionada a contribuir com a manutenção dessa 
forma de pensar.  

Queremos enfatizar que as mesmas 
condições de exploração vividas pela classe 
trabalhadora se expressam tanto na esfera pública 
quanto pela esfera privada. A valorização do sistema 
capitalista se apropria da família, instituindo nessa 
relação o aspecto hierárquico entre os sujeitos 
constituintes desse grupo social. Há uma formação 
tradicional que determina que tal grupo seja 
composto por pai, mãe e dois filhos saudáveis um de 
cada sexo. 

Numa relação hierárquica de poder, o 
homem fica responsável em prover o sustento da 
família, a mulher tem a responsabilidade de cuidar 
dos filhos e das tarefas domésticas, ainda que 
inserida no mercado de trabalho. Os filhos 
aprenderiam tal dinâmica que seria reproduzida na 
medida em que cada qual instituísse sua família. 

Cria-se a hierarquia entre os sexos, mesmo 
sem a presença do homem. Ou seja, na cidade de 
São Paulo, com 44,1% de famílias monoparentais 
com mulheres como responsáveis, como Assistente 
Social e Pesquisadora, nós passamos a enxergar um 
cenário alarmante para as políticas públicas. Pois, 
caso não tenhamos clara uma perspectiva de gênero 
que articule com as condições de classe e cor, 
haverá uma intensificação da exploração do trabalho 
da mulher, que permanecerá reproduzindo valores e 
papéis sociais que a condicionam a tais problemas.  

Quando afirmamos que não há uma 
responsabilidade mútua entre o homem e a mulher 
na reprodução social, na esfera familiar, é porque 
identificamos que, durante o ano de 2012, das 200 

mulheres acolhidas e acompanhadas pelo CRAS Casa 
Verde, 47% delas fazem parte de famílias 
monoparentais. Desse grupo, nenhuma mulher 
relatou que o homem, pai dos seus filhos, estava 
presente nos cuidados com os respectivos, além do 
que somente menos da metade (18%) recebiam 
pensão alimentícia.  

Tal aproximação com os dados da realidade 
nos deixa indícios que as mulheres ainda são 
designadas à esfera de reprodução do capital, no 
espaço privado das relações familiares, ainda que 
estejam ocupando cada vez mais o mercado de 
trabalho. Entendemos que não adianta lutarmos 
para tal inserção, na esfera pública, desvinculada 
com a divisão sexual do trabalho, no espaço privado.  

Quando ampliamos o nosso olhar para o 
perfil de 200 mulheres usuárias da Política de 
Assistência Social, atendidas no CRAS Casa Verde, 
identificamos alguns aspectos essenciais para a 
leitura da conjuntura dessas famílias. Acreditamos 
que a divisão sexual do trabalho intensifica as 
desigualdades sociais e exploração vividas pelas 
mulheres de forma mais intensa.  

A nossa realidade é esta: 38,5% das famílias 
não têm renda financeira mensal, 47% das mulheres 
não trabalham, 56% das mulheres que trabalham 
estão em condições de informalidade, 35% possuem 
baixo grau de escolaridade, 87% das famílias são 
constituídas por filhos menores de 18 anos, 27,5% 
são negras e, como já indicamos, 47% são grupos 
sociais monoparentais.  

A partir dessas características, é importante 
desvendarmos como as mulheres vivem um 
cotidiano que pode distanciá-las de possibilidades de 
(re)construírem e reproduzirem novos papéis 
sociais, principalmente se não tiverem o respaldo 
das políticas públicas na forma de redes de proteção 
social12.  

                                                           
12 Segundo SPOSATI (2009, p. 21), proteção social “supõe, antes de 
tudo, tomar a defesa de algo, impedir sua destruição, sua alteração. A 
ideia de proteção contém um caráter preservacionista – não de 
precariedade, mas, da vidas-, supõe apoio, guarda, socorro e amparo. 
Esse sentido preservacionista é que exige tanto a noção de segurança 
social como a de direitos sociais. A Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS) de 2004 afirma que a proteção social deve afiançar segurança de: 
sobrevivência de rendimento e de autonomia; acolhida; e, convívio de 
vivência familiar.”  
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Percebemos que a Política Nacional de 
Assistência Social - na esfera municipal, na 
especificidade dos territórios - está diretamente 
ligada ao espaço privado das relações familiares, no 
qual ainda não se conseguiu organizar uma nova 
divisão sexual do trabalho. É um espaço imerso nas 
desigualdades sociais e propício ao condicionamento 
das mulheres à reprodução social de papéis que 
muitas vezes as colocam como vítima ou como 
culpada das situações vivenciadas. 

Entretanto, defendemos que o nosso 
trabalho como Assistente Social - nos CRAS - tem o 
privilégio de nos aproximar da realidade, da 
privacidade das relações familiares. Ao fazermos tal 
aproximação, devemos realizá-la com uma 
perspectiva que reconheça a perspectiva de gênero 
sob uma nova construção social de trajetórias de 
vidas a partir de uma nova divisão sexual de 
trabalho, na contra corrente da lógica capitalista. 

  

Se por um lado, cresce o número de domicílios 
nos quais a mulher tem papel fundamental na 
manutenção econômica, com ou sem a presença 
do marido/companheiro, por outro lado, ela 
ainda é, na maioria das casas, a responsável pela 
esfera doméstica. Esta situação se agrava entre 
os mais pobres, pela absoluta falta de acesso a 
formas de apoio como creches, escolas em 
período integral, sistema de saúde de qualidade, 
moradias dignas e demais fatores que poderiam 
aliviar a sobrecarga de trabalho doméstico. 
(CARLOTO, 2002, p. 3) 

 

Há uma tendência que coloca as mulheres 
em funções ocupacionais femininas, com cargas de 
trabalhos parciais e salários mais baixos se 
compararmos com os dos homens. Isso tudo para 
ratificar o lugar social das mulheres nas relações de 
reprodução social e não o mercado de trabalho.  

Historicamente, a responsabilidade com o 
sustento da família pela mulher era complementar, 
mas não mais atualmente. Identificamos que há um 
número significativo de famílias monoparentais na 
Cidade de São Paulo, como também no território da 
Casa Verde. Verificamos que o sustento familiar é 

em numerosos casos, de responsabilidade da 
mulher.  

As mulheres se inserem em trabalhos 
informais com menores salários, tendo como 
adendo a permanente responsabilidade pela esfera 
doméstica e de cuidados dos filhos, ou seja, a 
mulher está condicionada a duas ou mais jornadas 
de trabalho. Na realidade do CRAS Casa Verde, 
temos que somente 32% das mulheres estão 
inseridas no mercado de trabalho, porém 56% 
destas sujeitas estão em condições informais. 

 

Em estudo recém-divulgado, o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento – BID – mostra que, apesar do 
recente crescimento econômico e das políticas 
destinadas a reduzir as desigualdades, as diferenças 
salariais relacionadas a gênero e etnia continuam 
sendo significativas nos países latino-americanos. [...] 
O Brasil apresenta um dos maiores níveis de 
disparidade salarial. No país, os homens ganham 
aproximadamente 30% a mais que as mulheres de 
mesma idade e nível de instrução, quase o dobro da 
média da região (17,2%) [...]. O resultado é o mesmo 
no que diz respeito à disparidade por raça e etnia, que 
chega também a 30%.13 

 

Essas desigualdades sociais sofrem 
diretamente influências de configurações 
globalizadas, as quais compõem a conjuntura da 
América Latina e do Brasil. No nosso país, a divisão 
sexual do trabalho é uma das consequências dos 
processos de exploração econômica e de dominação 
política presentes nos territórios nacionais.  

O capitalismo cria estratégias para adentrar 
e controlar as relações sociais de reprodução do seu 
próprio sistema. O “modo capitalista de pensar” 
(MARTINS, 1982, p. 9-10) também contribui com a 
manutenção da lógica do capital que, por sua vez, 
cria condições da exploração do trabalhador e da 
trabalhadora com a mais valia, e, no caso da mulher, 
ainda a submete ao mundo doméstico.  

A reprodução dessa lógica tem no espaço 
privado de vidas dos sujeitos sociais uma esfera 
fundamental, pois é no cotidiano que os papeis 

                                                           
13 Pesquisado em 
http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/noticias/homens-
recebem-salarios-30-maiores-que-as-mulheres-no-brasil, na data 
de 30/01/2012, as 18h36m.  
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sociais são construídos, tendo como principal 
influência o tal modo capitalista de pensar.  

O modo capitalista de pensar é a mediação 
necessária na produção e reprodução em crise 
da alienação que subjuga quem não é capitalista, 
invertendo o sentido do mundo e dando uma 
direção conservadora e reacionária à ação que 
deveria construir a sociedade transformada, 
desvinculando e contrapondo entre si o saber e a 
prática. (idem, p. 10) 

 

Entendemos que essa forma de pensar 
reproduz a conformação da família patriarcal que 
garante que o homem e a mulher estejam mais 
condicionados para serem explorados. É a forma do 
capital em cooptar e se apropriar da força de 
trabalho de forma objetiva e concreta para exceder 
continuadamente a mais valia. Tanto é que para 
atender às necessidades do mercado, novas 
mudanças na organização do trabalho são criadas 
para intensificar a sua precarização. 

Ao entendermos a situação das mulheres no 
espaço público, com a sua inserção no mercado de 
trabalho, sob as novas reorganizações do mundo do 
trabalho, identificamos dois aspectos significativos 
presentes em tal realidade: a precarização dessas 
condições a partir da terceirização, informalidade, e, 
com isso, a flexibilização dos direitos sociais 14. 

As consequências dessa evolução da atividade 
feminina são múltiplas, mas pode-se dizer que 
uma das mais importantes consiste no fato de 
que este modelo de trabalho precário, vulnerável 
e flexível pode constituir um modelo que 
prefigura um regime por vir de assalariamento 
masculino e feminino. Dito de outra maneira, as 
trabalhadoras podem ser vistas como cobaias 
para o desmantelamento das normas de 
emprego predominantes até então. Um cenário 
possível neste contexto seria a extensão ou a 
generalização deste modelo a toda a população 
ativa, inclusive a masculina. As mulheres podem 
ser mais facilmente “cobaias” de 
experimentações sociais porque são menos 
protegidas, tanto pela legislação do trabalho 
quanto pelas organizações sindicais, e são mais 

                                                           
14 De acordo com COUTO (2006, p. 35), “os direitos sociais são 
exercidos pelos homens por meio da intervenção do Estado, que é quem 
deve provê-los. É no âmbito do Estado que os homens buscam o 
cumprimento dos direitos sociais, embora ainda o façam de forma 
individual. Esses direitos vêm se constituindo desde o século XIX, mas 
ganharam evidência no século XX. Ancoram-se na ideia da igualdade, 
que se constitui numa meta a ser alcançada, buscando enfrentar as 
desigualdades sociais”. 

vulneráveis. Embora o cenário mais provável seja 
o de uma dupla segmentação, com a constituição 
de dois segmentos do emprego masculino e dois 
segmentos do emprego feminino, um 
estabilizado, outro precarizado, a força 
dissuasiva e de pressão sobre salários, condições 
de trabalho e de negociação dos trabalhadores 
de ambos os sexos parece evidente. (HIRATA, 
2001/2002, p. 144) 

A esfera reprodutiva passa a ser uma 
reprodução caricata do mundo produtivo; ratifica-se 
a importância da divisão sexual do trabalho para 
manutenção da exploração da classe trabalhadora 
feminina, pois as mesmas condições de exploração 
são vividas pelas mulheres tanto na esfera pública 
quanto privada. 

Embora a inserção da mulher na esfera 
pública ocorra por processos de precarização, 
pontuamos que a “feminização do mundo do 
trabalho” (NOGUEIRA, 2009, p. 203) tem seu aspecto 
propositivo na medida em que ameniza as formas de 
dominação patriarcal no espaço da esfera privada. 

Pode-se observar um aumento percentual 
expressivo de domicílios unipessoais femininos, 
superando significativamente os unipessoais 
masculinos: 18,3% dos domicílios correspondem 
a mulheres vivendo sozinhas. Esse dado 
possibilita levantar a hipótese de que há maior 
autonomia financeira em expressivo contingente 
de mulheres, devido ao ingresso e maior 
permanência no mercado de trabalho, além do 
aumento de escolaridade em nível superior e ao 
maior índice de envelhecimento da população 
feminina. (DOC, out/ 2012, p. 3) 

Segundo Nogueira (2009), trata-se de um 
movimento contraditório, pois podemos identificar 
um enfrentamento à reprodução desses valores 
patriarcais. Entretanto, a forma como isso ocorre, 
perpassa pela dupla jornada de trabalho, isto é, a 
exploração da mulher trabalhadora.  

Conforme já pontuamos, ao passo que das 
32% das mulheres acolhidas e acompanhadas no 
CRAS Casa Verde que estão inseridas no mercado de 
trabalho, 67% delas estão solteiras, separadas/ 
divorciadas ou viúvas e têm filhos. Isso, pois tais 
sujeitas alegam que assumem a reprodução do papel 
da mulher com os cuidados com os filhos e casa, e o 
do homem com o sustento da família.  
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Essa combinação intensifica as 
desigualdades sociais presentes nessa realidade. 
Afinal, a questão social se expressa no miúdo do 
cotidiano de vidas como consequência de 
determinantes estruturais. Logo, a situação que 
perpassa as relações de gênero, em específico 
aquela vivida pela mulher, também sofre mudanças 
a partir das relações entre capital e trabalho. 

“As diferenças salariais relacionadas a 
gênero [...] continuam sendo significativas nos países 
latino-americanos.”15 A desvalorização da força de 
trabalho da mulher e sua precarização no mundo 
produtivo são tão reais no cotidiano de vidas dos 
brasileiros16 que, embora o país tenha passado por 
crescimentos econômicos e as políticas públicas 
tenham conquistado espaços na agenda pública para 
reduzir as desigualdades.  

 

3. CONCLUSÃO 

Entendemos que para enfrentarmos tais 
situações é necessário compreendermos como a 
divisão sexual do trabalho é percebida por essas 
mulheres, e, ainda, como tal realidade afeta a 
trajetória de vida delas. Em especial, as sujeitas 
acolhidas e acompanhas pelo CRAS Casa Verde, pois 
a reprodução social na esfera privada constitui o 
lugar social de desigualdade vivido por um número 
significativo de mulheres.  

Lembramos que as desigualdades sociais 
presentes no cotidiano de vida das mulheres são 
constitutivas da divisão sexual do trabalho; elas 
estão presentes tanto na esfera privada quanto na 
pública. As relações sociais são construídas 
historicamente e são determinadas 
contraditoriamente por tais condições desiguais que, 

                                                           
15 “As mulheres latino-americanas ganham menos, mesmo que 
possuam um maior nível de instrução. Por meio de comparação 
simples dos salários médios, foi constatado que os homens ganham 
10% a mais que as mulheres. Já quando a comparação envolve homens 
e mulheres com a mesma idade e nível de instrução, essa diferença 
sobe para 17%.” Disponível em http://www.observatoriodegenero. 
gov.br/menu/noticias/homens-recebem-salarios-30-maiores-que-as-
mulheres-no-brasil/. Pesquisado em 05 de Julho de 2012, as 16h42min. 
16 O cotidiano de vida dos brasileiros é diretamente condicionado a 
história do país, que, por sua vez é marcada por um “desenvolvimento 
desigual, contraditório e combinado, no qual frequentemente 
predomina a desagregação” (IANNI, 2004, p. 75). 

por sua vez, condicionam numa maior proporção as 
mulheres às situações de exploração.  

Essa perspectiva tem sido aprofundada por 
Kergoat, Hirata, Saffioti, Nogueira, pesquisadoras do 
cenário nacional e internacional, preocupadas em 
compreender a imbricada relação entre a exploração 
econômica com a opressão sexual.  

Com isso, as mulheres são condicionadas às 
situações de desigualdades sociais. Por outro lado, a 
resistência por parte das mulheres pode trazer 
superação dessas tradições que as exploram. O 
reconhecimento das trajetórias de vidas das sujeitas 
pelas políticas públicas é um movimento de 
resistência.  
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Resumo:  Este artigo tem como objetivo geral relatar um estudo sistemático de integração da Língua Estrangeira 
Moderna e Educação Física na terceira série do Ensino Médio Integral de Mecânica com o intuito de desenvolver 
estratégias que beneficiem a qualidade de vida do aluno com a ginástica laboral (GL), que é uma modalidade de 
atividade física praticada dentro da escola com o objetivo de prevenção de doenças ocupacionais, melhoria da 
qualidade de vida e proporcionar conhecimentos para futuras oportunidades de trabalho. De acordo com Dolz e 
Schneuwly (2004) existe um arsenal bastante diversificado de atividades e de exercícios que relacionam 
intimamente leitura e escrita, oral e escrita oral e que enriquecem consideravelmente o trabalho em sala de aula; 
dando, assim, a cada aluno a possibilidade de ter acesso, por diferentes vias, às noções e aos instrumentos, 
aumentando, desse modo, suas chances de sucesso. O referencial teórico utilizado por este trabalho está baseado 
na Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC), conforme discussões elaboradas por Vygotsky 
(1934/2001), Leontiev (1977) e Engeström (2009) sobre ensino-aprendizagem e desenvolvimento. Em termos 
metodológicos, está apoiado nos pressupostos da Pesquisa Crítica de Colaboração – PCCol, segundo Magalhães 
(2009). As relações entre os participantes caracterizam-se como colaborativo-críticas, pois são criadas por meio de 
sequências didáticas a partir de esferas em que os sujeitos circulam e dos anseios de participação social que têm. 
Sendo que o maior desafio do professor de linguagem é desenvolver nos alunos habilidades e estratégias de 
leitura que os levem a ativar seus conhecimentos prévios e a interagir com as informações do texto a partir de um 
contexto enunciativo. Assim, através das experiências adquiridas com esse trabalho, constata-se que os alunos se 
interessam mais pela leitura quando lhes são apresentados textos que fazem parte de suas vidas, pois o gênero 
estudado propicia uma ampla exploração de recursos visuais, além de possuir um leque de fenômenos de 
linguagem que podem ser explorados a partir de seu estudo, como a intertextualidade, a linguagem verbal e não 
verbal. 

Palavras-chave: práticas docentes; ginástica laboral; ensino de Língua Inglesa. 

Abstract: This article aims to study a systematic method of integrating Modern English and Physical Education in 
the Third Series of High School in Mechanics with the purpose of development that benefit the quality of life of the 
student with a work gymnastics (a modality of class that allows the accomplishment of practical classes inside the 
school) with the objective prevention of occupational diseases, improving the quality of life and providing 
knowledge for future job opportunities.According to Dolz and Schneuwly (2004), there is a very diverse arsenal of 
activities and exercises that relate reading and writing, oral and oral writing, progressive work and classroom 
work; thus giving each student a possibility of access, by different routes, to notions and instruments, increasing, 
in a great way, their chances of success. The theoretical framework is based on the Socio-Historical-Cultural 
Activity Theory (TASHC), according to the discussions elaborated by Vygotsky (1934/2001), Leontiev (1977) and 
Engeström (2009) on teaching-learning and development. In methodological terms, it is based on the assumptions 
of the Collaborative Critical Research - PCCol, according to Magalhães (2009). The relationships between the 
participants are characterized as collaborative-critical, are created by means of sequencesOutgoing didactics are 
the circulating strategies and the yearnings for social participation they have. What is a major challenge is the 
teaching of languages and reading strategies that play an important role and a means of communicating with the 
text from an enunciate context. Thus, through the tasks acquired with the work, the children are oriented to the 
more experienced students, whereas the studied student has a wide selection of visual resources, besides being 
present of strangers of language that can be explored from his study, as an intertextuality, a verbal and non-
verbal language. 

Keywords: Teaching Practices; Labor Gymnastics; Teaching English. 
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1. INTRODUÇÃO 

Estar em formação é efetivamente estar em 
busca de algo: de conhecimentos, de saber-fazer, de 
maneiras de perceber ou sentir, de formas de ser. 
Assim, para Militão (2001), a ginástica laboral é uma 
modalidade de atividade física praticada dentro da 
empresa, também conhecida como ginástica 
compensatória, ginástica do trabalho ou de pausa. 
Seu objetivo maior é criar um espaço para a 
melhoria do condicionamento físico dos 
trabalhadores ou alunos, quebrando o ritmo das 
tarefas repetitivas e da monotonia e, 
primordialmente, prevenir o surgimento de doenças 
ocupacionais. Os exercícios são realizados por meio 
de sessões que normalmente duram de 10 a 15 
minutos e são conduzidas no próprio local de 
trabalho, antes, durante ou após o expediente de 
trabalho. De acordo com OLIVEIRA(2001), estudos 
apontam para a sua eficácia na minimização do 
desenvolvimento dos distúrbios ocupacionais, bem 
como em benefícios para o alívio do estresse, 
melhora da postura, redução do sedentarismo, 
integração social e redução da intensidade da dor em 
trabalhadores e no nosso caso dos alunos. Sendo 
assim, preparamos uma sequência didática para o 3 
terceiro ano do Ensino Médio Integral (Língua Inglesa 
e Educação Física) e aplicamos esta sequência 
didática (SD) em sala de aula, de modo a investigar a 
construção de Zonas de Desenvolvimento Proximal 
(ZPDs) entre os alunos. As sequências didáticas 
visam ao ensino-aprendizagem focado em gêneros 
nas aulas de línguas do Ensino Médio. Por gêneros 
entendem-se como concepção proposta por Bakhtin 
(1953/2000), como tipos relativamente estáveis de 
enunciados, elaborados em uma esfera social, 
caracterizados por tema, estilo e pela construção 
formal que os compõem e a valorização que os 
orientam. Para a elaboração da SD pautamo-nos na 
concepção genebrina de Dolz e Scheneuwly (2004) 
que entende o gênero como um instrumento que 
determina os esquemas de utilização dos sujeitos e a 
percepção da situação na qual é levado a agir. 
Precisamente, uma sequência didática tem a 
finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um 
gênero de texto, permitindo-lhe, assim, escrever ou 

falar de uma maneira mais adequada em uma dada 
situação de comunicação. Serve, portanto, para que 
alunos possam ter acesso a práticas novas ou 
dificilmente domináveis. 

2. OBJETIVO 

Este artigo está inserido na área da Linguística 

Aplicada Crítica e objetiva relatar um estudo 

sistemático de integração da Língua Estrangeira 

Moderna e Educação Física na terceira série do 

Ensino Médio Integral de Mecânica com o intuito de 

desenvolver estratégias que beneficiem a qualidade 

de vida do aluno com a ginástica laboral (GL), 

possibilitando ao professor um olhar retrospectivo e 

refletir sobre a reflexão-na-ação. Refletir sobre a 

reflexão-na-ação é uma ação, uma observação e uma 

descrição, que exige o uso de palavras. É através da 

reflexão-na-ação que o professor poderá entender a 

compreensão figurativa que um aluno traz para a 

escola, compreensão que está muitas vezes 

subjacente às suas confusões e mal-entendidos em 

relação ao saber escolar. Nesta perspectiva, o 

desenvolvimento de uma prática reflexiva eficaz 

deve integrar o conteúdo institucional. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Caracterização da escola 

A pesquisa foi desenvolvida na ETEC 
Machado de Assis, em Caçapava, a qual possui 
Ensino Médio Integral e Ensino Técnico. A equipe 
pedagógica busca fundamentar suas ações em 
conceitos educacionais inovadores, buscando utilizar 
recursos tecnológicos como apoio para o processo 
ensino aprendizagem.  

3.2 Alunos 

A turma escolhida foi a terceira série do 
Ensino Médio Integral de Mecânica tendo como 
principal objetivo de desenvolver estratégias que 
beneficiem a qualidade de vida do aluno com a 
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ginástica laboral (GL), e prevenção de doenças 
ocupacionais, pois os alunos passam bastante tempo 
nas oficinas.  A característica mais marcante da 
turma em questão é a integração com colegas e 
professores com o intuito de aprender muito em 
todas as disciplinas. 

 

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este artigo está embasado pela Teoria da 
Atividade Social-Histórico-Cultural (TASCH), visa 
relatar uma Sequência Didática realizada com a 
integração das áreas: Língua Estrangeira Moderna e 
Educação Física. A Teoria da Atividade Social-
Histórico-Cultural (TASCH) constitui-se em uma 
teoria do desenvolvimento humano à luz da visão 
materialista-histórico-dialética, na qual 
desenvolvimento pressupõe conflitos e 
contradições. A TASHC tem como objetivo prático-
teórico a preocupação com problemas sociais de 
forma que os estudos não visam à tarefa de espelhar 
a realidade, mas sim de transformá-la por meio de 
relações sociais inteiramente interligadas às forças 
produtivas que transformam o exterior, ao mesmo 
tempo em que transformam cada um dos indivíduos 
(Liberali, 2011a). 

 
 De acordo com Liberali (2011 b), na TASCH o 

caráter social está relacionado ao fato de os sujeitos 
agirem e estudarem relações sociais estabelecidas 
em contextos com características, formas de agir e 
pensar específicos, marcados culturalmente. Ser 
cultural é estar ciente de que a atividade em foco 
está inserida em um determinado espaço-tempo, 
marcado por interesses, valores, necessidades, 
formas de agir que são peculiares e estão 
circunscritos a uma cultura. E ser histórico é 
entender que os sujeitos dessa atividade se 
constituíram ao longo de uma história com 
identidades peculiares forjadas no processo 
histórico. Sendo assim, envolve colaboração como 
co-pensar e agir de forma a ouvir e compreender o 
outro. 

5. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

O relato que será apresentado refere-se à 
sequência didática de estudo do gênero 
“propaganda” em Língua Inglesa, relatório e 
ginástica laboral na disciplina de Educação Física. Foi 
desenvolvida com a terceira série do Ensino Médio 
Integral de Mecânicano período de março a maio de 
2018. 

 

A Sequência Didática para o Ensino Médio 

organizou-se do seguinte modo: 

 

Apresentação da situação:  

No primeiro momento, apresentamos a 
proposta de realização das atividades em conjunto 
(professor de Educação Física e professora de Língua 
Inglesa) seria realizada naquela e nas próximas 
aulas. O objetivo era apresentar vídeos, textos sobre 
o assunto para assim estimular nos alunos a 
capacidade de relacionar textos com as atividades 
realizadas na oficina, pois ouvimos alguns relatos 
dos alunos sobre ergonomia na oficina de Mecânica, 
alguns problemas relacionados a altura das 
máquinas em relação à altura aos alunos, 
dificuldades de encontrarem os  comandos e com 
isto prejudicando a saúde dos mesmos. A primeira 
parte da sequência didática foi dividida em três 
módulos, conforme apresentados a seguir. 

 
Módulo 1 – Atividades anteriores à leitura do texto 

O objetivo desta aula é realizar um diálogo 
com os alunos a respeito do que eles sabem em 
relação ao tema. Esta atividade consiste em fazer um 
aquecimento, antes de iniciarmos as atividades 
relacionadas ao estudo do gênero em questão e 
possibilitar a interação verbal, a escuta e a réplica 
ativa Bakhtin (1953/2000), com vistas à criação de 
vínculo e proximidade entre professora e alunos. Os 
alunos, juntamente com os professores de Inglês e 
Educação Física, participaram de uma aula na Oficina 
sobre soldagem, trabalho no torno e na serra e foi 
realizada a primeira discussão, na qual foram 
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discutidas as dificuldades dos alunos em relação às 
máquinas na oficina. 

 
Módulo 1.2 – Introdução do gênero 
propaganda 

Na segunda aula, foi feita uma sondagem 
com os alunos sobre a estrutura do gênero 
propaganda, a fim de diagnosticar os seus 
conhecimentos prévios sobre o gênero e de 
introduzir as noções necessárias sobre a estrutura e 
os suportes onde eles aparecem socialmente.   

 
a. Identificação dos elementos da propaganda.  
b. Reconhecimento da estrutura  propaganda.  
c. Discussão sobre a relação entre a propaganda no 
meio convencional ou na oficina. 
d. Uso do laboratório de informática para pesquisas 
sobre o assunto. 

 

            Módulo 1.3 – Gênero “propaganda” 

Após o (re) conhecimento do gênero 
“propaganda” e das diversas leituras críticas 
realizadas, os alunos foram motivados a produzirem 
uma propaganda em grupo no laboratório de 
informática. Essa primeira produção representou um 
primeiro diagnóstico para avaliar as habilidades dos 
alunos na produção do gênero “propaganda” com 
recomendações de saúde, postura e qualidade de 
vida para colocar nas oficinas. 

A outro grupo foi solicitado que relatassem 
as principais dificuldades dos alunos nas oficinas. De 
posse das produções dos alunos, foi possível 
diagnosticar as habilidades desenvolvidas no 
processo de apropriação do gênero por meio da 
leitura. As produções dos alunos mostraram relativa 
capacidade de produção do gênero, “relatório” o 
que requereu a proposição de módulos para 
desenvolvimento de algumas habilidades relativas à 
produção da propaganda, e do relatório, de modo 
geral. E o terceiro grupo preparou uma atividade 
laboral de 10 a 15 minutos para apresentar para as 
outras salas do curso de Mecânica sob prévia 
orientação do professor de Educação Física 

apresentando uma estratégia de promover o 
alongamento, relaxamento muscular e flexibilidade 
das articulações, e benefícios físicos e psíquicos, 
ajudando a aumentar o poder de concentração e 
melhoria da auto estima dos alunos nos três anos de 
estudo na Etec. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Trabalhar com a proposta de leitura e, mais 
especificamente, com a leitura dos gêneros textuais 
que permeiam a vida social dos nossos alunos não é 
tarefa fácil, pois as aulas de leitura requerem uma 
maior disponibilidade do professor para pesquisas, a 
fim de torná-las mais dinâmicas, interativas e 
atraentes para os alunos.  Sabe-se que ler é, antes 
de qualquer coisa, construir significados para um 
texto a partir de vários conhecimentos prévios: não 
só o conhecimento linguístico, mas também o 
conhecimento de mundo e o textual. O nosso 
desafio como professor de linguagem é desenvolver 
nos alunos habilidades e estratégias de leitura que 
os levem a ativar seus conhecimentos prévios e a 
interagir com as informações do texto a partir de um 
contexto enunciativo. Através das experiências 
adquiridas com esse trabalho, constata-se que os 
alunos se interessam mais pela leitura quando lhes 
são apresentados textos que fazem parte de suas 
vidas, pois o gênero estudado propicia uma ampla 
exploração de recursos visuais, além de possuir um 
leque de fenômenos de linguagem que podem ser 
explorados a partir de seu estudo, como a 
intertextualidade, a linguagem verbal e não verbal. O 
estudo demonstrou também que a ergonomia 
participativa pode ser um método eficaz para 
desenvolver medidas ergonômicas para prevenir dor 
lombar e cervical, além de ser uma forma potencial 
de intervenção para minimizar os problemas de 
saúde no local de trabalho e de estudo.  Dessa 
forma, são necessários mais estudos para 
desenvolver e testar maneiras de implementar 
programas de ergonomia nas oficinas de Mecânica e 
atividades laborais no dia a dia escolar e assim 
melhorar a qualidade de vida dos alunos. 
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RESUMO 
Um dos mercados que mais cresce no Brasil é o do esporte, entretanto a pesquisa em gestão de esportes 
ainda é incipiente na academia brasileira, embora o país tenha uma longa e rica tradição esportiva. Neste 
trabalho analisamos os direcionamentos e tendências das pesquisas em gestão de esportes especificamente 
associadas a comportamento organizacional nos esportes. Metodologicamente, realizamos um estudo 
bibliométrico sobre os artigos publicados no Journal of Sport Management (JSM), na primeira década do 
século XXI. Numa amostra composta por 43 artigos, dos 240 publicados, analisamos os tipos de artigos 
(empíricos, conceituais, e qualitativos ou baseados no estudo de caso), temas e objetivos pesquisados. A 
análise distinguiu três focos de pesquisa principais: (1) comportamentos, valores, justiça e ética, (2) 
motivação dos espectadores e fãs para o consumo, e (3) estratégias organizacionais e qualidade do serviço. 
A partir deste trabalho começamos a estabelecer uma agenda para o desenvolvimento da pesquisa nacional 
em gestão de esportes. 
 
Palavras-chave: Gestão do esporte; estudo bibliométrico; revisão de literatura, pesquisa futura em gestão de esportes 
 
 

RESEARCH ON ORGANIZATION BEHAVIOR IN SPORTS MAGEMENT 
A bibliometric study in Journal of Sports Management between 2001 and 2011 

 
ABSTRACT 
Research on sports management is still rather embryonic in the Brazilian academy in Business 
Administration, albeit the country has a long and rich tradition in sports. In this paper we examine the 
extant research, trends and directions on sports management research, especially directed at organizational 
behavior aspects in sports. Methodologically, we conducted a bibliometric study on the articles published in 
the Journal of Sport Management (JSM), in the first decade of century XXI. In a sample comprising 43 
articles, out of the 240 published, we analyze the types of papers (empirical, conceptual and qualitative or 
case study-based), themes and objectives researched. The analysis distinguished three main emphasis of 
research: (1) behaviors, values, justice and ethics, (2) motivations of the spectators and fans to consume, 
and (3) organizational strategies and service quality. This paper permits us start to endeavor some lines for 
the development a research agenda in sports management, a discipline that is just emerging in Brazil. 
 
Keywords: Sport Management; bibliometric studies; literature review, future research on sports management 

INTRODUÇÃO 

A pesquisa em gestão de esportes, 
governança e os stakeholders desse mercado é 
apenas incipiente no Brasil se comparamos a 
produção de trabalhos acadêmicos internacionais. 
A promoção de mais pesquisa e de maior 
qualidade no Brasil exige que comecemos por 
fazer um levantamento e entender a pesquisa 
internacional já existente para, a partir deste, 
concebermos uma agenda de pesquisa. Dada a 

diversidade de assuntos que compõem o campo 
da gestão de esportes – que inclui áreas como a 
governança, estratégia, marketing, 
comportamento do consumidor, leis e políticas, 
publicidade, mídia, turismo esportivo, gestão de 
eventos, entre várias outras – neste estudo 
focamos apenas os estudos relacionados com 
questões psicológicas.  

Diversas pesquisas sobre os aspectos 
psicológicos, como motivação e valores pessoais 
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têm sido evidenciadas na literatura norte-
americana, com foco na prática e intervenção do 
gestor esportivo ou nos agentes e praticantes 
envolvidos nos esportes. A partir da década de 
1990, vários autores têm realizado estudos 
conceituais e especialmente empíricos, criando 
testes e validando questionários de suporte à 
pesquisa. Por exemplo, Meyer, Allen e Smith 
(1993) criaram uma escala para mensurar o 
compromisso organizacional dos gestores. Wann 
(1995) criou um teste para avaliar a motivação de 
fãs. Agarwal e Malloy (1999) estudaram a 
percepção do clima ético em uma organização 
esportiva. Trail e Chelladurai (2002) uma escala de 
valores. E Rudd, Mullane e Stoll (2010) 
desenvolveram um instrumento para mensurar o 
julgamento moral entre os gestores do esporte. 
Apesar deste avanço, esta temática tem sido 
pouco estudada no Brasil. 

 

Neste artigo visamos descobrir e 
compreender a pesquisa existente focando os 
aspectos psicológicos, como o comportamento, a 
motivação, a liderança e a autoestima 
desempenham na gestão do esporte. 
Metodologicamente, realizamos um estudo 
bibliométrico dos artigos publicados no principal 
periódico da Sociedade Norte Americana de 
Gestão Desportiva (North American Society for 
Sport Management - NASSM’s) – o Journal of 
Sport Management (JSM). Numa amostra de 43 
dos 240 artigos publicados no período entre 2001 
e 2011, para conhecer a pesquisa realizada de 
maior relevância. Assim, este estudo contribui 
para ganhar uma perspectiva sobre o 
conhecimento atual existente na área da gestão 
dos esportes, para a partir deste se conceber uma 
agenda de pesquisa futura, pelo menos no curto e 
médio prazo. As implicações deste estudo em 
psicologia do esporte poderão ser fontes de 
informações importantes com vistas à adoção de 
uma nova visão estratégica, administrativa e 
gerencial dos negócios no segmento, como 
também para avançarmos na qualificação de 
nossos profissionais e pesquisadores. 

REVISÃO DE LITERATURA 

Os estudos bibliométricos assentam na 
análise objetiva de fontes documentais escritas, 
incluindo a produção científica escrita (em artigos, 
livros, documentos de trabalho, relatórios, teses e 
dissertações, etc.) através do emprego de 
métodos matemáticos e estatísticos (CASTRO e 
REMOR, 2004; ARAÚJO, 2006; CATAPAN, SHERER 
e ESPEJO, 2011). O objetivo dos estudos 
bibliométricos é entender parte, ou a totalidade, 
de uma disciplina ou área de estudo (DIODATO, 
1994; RAMOS-RODRIGUEZ e RUIZ-NAVARRO, 
2004; SHAFIQUE, 2013). Segundo Figueiredo 
(1997), existem diversas formas de avaliação do 
conhecimento científico e de medição de fluxos 
de informação, que sustentam as análises 
bibliométricas, que incluem a análise de citações, 
cocitações, tendências de pesquisas, autores, 
instituições e os temas analisados. Alguns autores 
referem-se mesmo à capacidade de entender a 
estrutura intelectual da disciplina (RAMOS-
RODRIGUEZ e RUIZ-NAVARRO, 2004) pela 
utilização de estudos bibliométricos. Guedes 
(2012) realizou uma revisão da literatura sobre 
bibliometria, destacando sua aplicação como 
ferramenta estatística básica para a gestão da 
informação, do conhecimento científico e 
tecnológico. A autora salienta que as citações 
permitem identificar a frente de pesquisa de uma 
determinada área científica e o conjunto de 
autores citados na literatura recente, item este 
bastante destacado em seu trabalho. 

Identificamos inúmeros trabalhos que se 
serviram da bibliometria em Administração, por 
exemplo, Ramos-Rodriguez e Ruiz-Navarro (2004), 
Shafique (2013) procuraram entender temas e 
estruturas intelectuais. Hoffman e Holbrook 
(1993) analisaram a pesquisa existente em 
comportamento do consumidor. Culnan (1987) 
em sistemas de informação. Pasadeos et al. 
(1998) em publicidade, Pilkington e Liston-Heyes 
(1999) em gestão de operações.  

O mais notável estudo bibliométrico na 
área de gestão esportiva é o de Shilbury (2011). 
Com o objetivo de avaliar entre revistas genéricas 
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e específicas da área de gestão e marketing 
relacionados ao esporte, Shilbury analisou a 
qualidade, e o impacto de um conjunto de 
publicações dentro do campo. Destaca-se a 
revista Sport Marketing Quarterly que, apesar de 
ser avaliada no ranque como B, emergiu como o 
mais citado periódico, totalizando 62 citações das 
51 relacionadas com o esporte. O segundo 
periódico mais votado nesta pesquisa foi o 
Journal of Sport Management com 28 citações, 
sendo 8 artigos sobre gestão e 20 sobre o 
marketing esportivo. 

MÉTODO 

Para o levantamento dos dados recorremos 
a três etapas. Primeiro, para a identificação e 
seleção dos artigos realizamos uma pesquisa na 
base de dados ISI Web of knowledge (WoK) do 
Institute of Scientific Information. Usando esta 
base selecionamos o periódico Journal of Sport 
Management (JSM), filtrando os artigos 
publicados na primeira década do século XXI Em 
seguida, usando a opção “search” (procura) 
filtramos os artigos usando as palavras-chave 
behavior, motivation and personal values, e que 
tratam especificamente sobre comportamento, 
motivação e valores pessoais no JSM. 

 

A seleção do Journal of Sports Management 
(JSM) para a realização deste estudo e análise da 
produção científica internacional no tema de 
gestão de esportes e especificamente observando 
a produção intelectual em questões 
comportamentais na última década é apropriada. 

O JSM é uma das revistas oficiais da Sociedade 
Norte Americana de Gestão Desportiva (NASSM’s) 
e um dos principais periódicos em gestão dos 
esportes, sendo classificada como Qualis A1 e 
detendo um fator de impacto, segundo o Journal 
Citations Report do Institute of Scientific 
Information, de 0.814 em 2011. Adicionalmente 
abrange diversas vertentes do conhecimento, se 
aplicadas à gestão de esportes. Finalmente, o JSM 
está disponível na generalidade das bases de 
dados utilizadas para consulta de artigos 
acadêmicos, tais como a ABI-INFORM (American 
Business Information), Proquest, CAB Abstracts, 
Focus On: Sports Science and Medicine, Physical 
Education Index, SCOPUS, entre várias outras. 

O segundo procedimento envolveu a leitura 
analítica e integral dos resumos e a verificação 
das palavras-chaves extraindo um conjunto de 
elementos bibliométricos sobre os 43 artigos da 
amostra, tais como: objetivos da pesquisa, tipo de 
artigo (teórico/conceitual, empírico e estudo de 
caso), questão de pesquisa, autores e sua 
localização geográfica.  

O terceiro procedimento envolveu a leitura 
integral dos artigos empíricos para coletar alguns 
elementos de caracterização dos estudos como 
sejam a abordagem usada, instrumentos 
(questionários, dados primários e secundários, 
fontes dos dados, população investigada), 
informantes chaves e a dimensão da amostra. 

 

A Figura 1, abaixo, evidencia os 
procedimentos seguidos. 

 

 

Figura 1. Procedimentos metodológicos 

 

 

Fonte: dados da autora 
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Nesta análise, os artigos foram classificados 

quanto ao tipo em conceitual, empírico e estudo 
de caso. Um artigo foi classificado em conceitual 
se relacionado à seleção do significado de cada 
conceito chave tratado na pesquisa e, em 
consonância com a linha de pesquisa e teoria 
adotadas pelo autor/pesquisador. 
Especificamente, consideramos como conceitual o 
artigo que não continha testes estatísticos de 
hipóteses e não tratava algum tipo de entidade ou 
indivíduo. 

O artigo foi classificado como empírico 
quando continha estatística, por exemplo, 
multivariadas aplicadas aos testes de hipóteses. O 
artigo qualitativo ou estudo de caso foi o artigo 
que explicitamente se assumia como tal. Estes 
artigos podem conter dados obtidos, por 
exemplo, através de entrevistas, mas o 
tratamento dos dados não incluiu quaisquer 
técnicas estatísticas. 
 

Amostra 

A aplicação dos critérios de busca 
explicados resultou na identificação de 43 artigos 
que compõem a nossa amostra, como indicado 
anteriormente. No período 2001 a 2011, o 
abrangido pelo nosso estudo, foram publicados 
240 artigos no JSM. A Tabela 1 evidencia os 
artigos classificados por ano, quanto ao tipo de 
estudo, à nacionalidade dos autores e ao número 
médio de autores envolvidos anualmente nestas 
produções. A este respeito notamos que há um 
ligeiro aumento do número médio de autores, o 
que segue a tendência já identificada em outros 
trabalhos (PHELAN ET AL., 2002). A periodicidade 
da revista foi alterada de trimestral para 
bimestral, aumentando assim o número de 
artigos publicados anualmente, de 13 artigos em 
2001, para 39 em 2011. Entre os 43 artigos da 
amostra, um foi classificado como teórico ou 
conceitual, 34 como empíricos e 8 como 
qualitativos ou estudo de caso. 

 

Tabela 1. Caraterização da amostra 

 
Ano 

Artigos 
publicados 

por ano 

Artigos 
amostra 

Tipo de estudo* Nacionalidade 
dos autores 

Autores 
por 

artigo 
2001 13 1 E(1), C(0), Q/EC(0) Canadá (2) 2 
2002 16 3 E(2), C(0), Q/EC(1) EUA (4), Coreia do Sul (1) 5 
2003 17 -- -- -- - 
2004 16 5 E(4), C(0), Q/EC(0) EUA (5), R.U. (1), Coréia do Sul (1) 7 

2005 16 6 E(4), C(0), Q/EC(2) EUA (8), R.U (1), Canadá (2) 11 
2006 21 -- -- -- - 
2007 23 3 E(3), C(0), Q/EC(0) EUA (3), Espanha (2), Holanda (1) 5 

2008 25 5 E(4), C(), Q/EC(1)             EUA (11), Austrália (1), Nova Zelândia (1) 13 

2009 24 4 E(3), C(0), Q/EC(1) EUA (7), Canadá (1) 8 
2010 30 6 E(7), C(0), Q/EC(0) EUA (9), Rússia (1), Espanha (2), Alemanha 

(2), Japão (1)  
15 

2011 39 9 E(5), C(1), Q/EC(2) EUA (14), Noruega (1), Coreia do Sul (2), 
Canadá (3), Japão (1) 

21 

Total 240 43 E(34) C(1), EC(8) EUA (63), Rússia (1), Canadá (8), Austrália 
(5), Nova Zelândia (1), Coreia do Sul (4), 
Japão (2), Holanda (1), Noruega (1), 
Espanha (2), R.U (2). 

90 

*Nota: E – estudo empírico, C – estudo conceitual, Q/EC – qualitativo ou caso de estudo. 
Fonte: Dados coletados pela autora 
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Em relação à distribuição geográfica dos estudos observamos (Tabela 1) o predomínio de acadêmicos 

norte-americanos (63 autores), seguido pelo Canadá (8), europeus Espanha (2), Holanda (1), Noruega (1) e 
Reino Unido (2) e Rússia (1) e 6 autores da Oceania Austrália (5) e Nova Zelândia (1), sendo apenas 6 do 
continente Asiático: Coreia do Sul  (4) e  Japão (2). Assim, não houve qualquer artigo oriundo do Brasil ou 
sequer da América do Sul. 

 
 

RESULTADOS 

A análise dos resultados foca especificamente três componentes: o tipo de artigo que distinguimos 

entre estudos conceituais, empíricos e os estudos de caso,  a caracterização e as temáticas trabalhadas. 

Apenas um trabalho da amostra foi classificado como conceitual o artigo de Park, Mahony e Kim (2011) que 

desenvolveram uma abordagem conceitual ao comportamento consumidor de fãs. Constatamos que a 

maioria da pesquisa publicada na última década tem sido sustentada em estudos empíricos. 

 

 

Estudos Empíricos 

De acordo com Phelan, Ferreira e Salvador (2002) é usual que, à medida que as disciplinas maturam, 

os estudos acadêmicos se tornem progressivamente mais empíricos e utilizem amostras progressivamente 

maiores. Encontramos evidência deste processo de maturação na nossa amostra em que a maioria dos 

artigos são empíricos (34 em 43).  A Tabela 2 (dados coletados pela autora deste trabalho) sintetiza 

informação respectiva aos estudos empíricos, salientando o objetivo, instrumento usado (questionário), 

população, número de informantes e o aspecto comportamental pesquisado. 

Salientamos um aumento no total de participantes nas amostras. Como por exemplo amostras com 

300 participantes (como os estudos por LEE e TRAIL, 2001; DWYER, 2011; e BALDWIM-SARTORE e WALKER, 

2011), com 400 participantes ( HEERE e DICKSON, 2008; TODD, CROOK e BARILLA, 2005), e 600 participantes 

(HEERE, JAMES, YOSHIDA e SCREMIN, 2011; TRAIL e CHELLADURAI, 2002; ROBINSON e TRAIL, 2005). Em 

todos estes estudos foi solicitada a resposta a um questionário desenvolvido para o estudo. Os autores Lera-

Lopez e Rapun-Garate (2007) usaram um survey junto a 700 pessoas em Espanha, para analisar variáveis 

sociais, demográficas e econômicas enquanto possíveis determinantes da participação esportiva e as 

despesas dos consumidores com o esporte. Robinson e Trail (2005) investigaram a relação entre os sexos, 

tipos de esportes, motivos e pontos de ligação entre espectadores selecionados de uma equipe 

universitária. Os 669 participantes foram selecionados em três competições intercolegiais que participaram 

de uma conferência de futebol, sendo 222 membros da associação, 234 atletas do basquete masculino e 213 

do feminino. A pesquisa de Heere et al. (2011), com 673 respondentes, examinou o efeito associado a 

grupos de identidade com foco entre espectadores masculinos de duas ligas de futebol indoor dos EUA e 

entre espectadoras femininas da Nova Zelândia do netball. 
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Desta forma, esta análise possibilita 
identificar o contexto empírico dos estudos 
internacionais para confrontar com pública face 
às dificuldades existentes no Brasil em dispor de 
bases de dados secundárias. De fato, nos artigos 
empíricos com amostras acima de 100 
participantes, notamos que os informantes 
eram gestores, treinadores e dirigentes 

esportivos (TURNER e CHELLADURAI, 2005), nos 
estudantes universitários da National Collegiate 
Athletic Association (Kang, 2004), nos 
espectadores e fãs (ROBINSON e TRAIL, 2005), e 
nos consumidores do esporte (SEO e GREEN, 
2008). 
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Quanto à área de estudo, assinalamos que 
entre os artigos empíricos encontramos 
pesquisas que revelam a necessidade de 
diferentes estratégias para a organização do 
esporte (MACLEAN, COUSEN e BARNES, 2011), 
do comportamento consumidor (HEERE e 
DICKSON, 2008), da motivação (WANN, 1995), 
da percepção de justiça (CHELLADURAI, 2002), 
dos valores (LEE e TRAIL, 2011) e das diferenças 
entre os gêneros em competições de ‘stock car’ 
(BALDWIM-SARTORE e WALKER, 2011). 

 

Estudos qualitativos ou de caso 

Os estudos de caso geralmente é uma 
pesquisa em profundidade sobre um indivíduo 
ou grupo de pessoas, uma instituição, um 
evento cultural, e permite o conhecimento 

amplo e detalhado sobre processos, ações e 
estratégias, que não seriam possíveis de obter 
com dados secundários. (GIL, 2008) 

Os estudos de caso podem visar obter 
generalizações a partir de uma análise 
abrangente do tópico de pesquisa como um 
todo (CORDEIRO, 1999). Nos estudos 
qualitativos é usual uma determinada questão 
de pesquisa ser abordada usando técnicas e 
recorrer a entrevistas e análises de conteúdo 
para a obtenção de resultados. Identificamos 
apenas oito estudos qualitativos ou estudos de 
caso (Tabela 4). Esta é mais uma evidência da 
relativa maturidade que a disciplina está a 
atingir no estrangeiro, que se pauta pelas 
pesquisas nos principais periódicos utilizarem 
progressivamente menos pesquisas qualitativas 
e especialmente baseadas em estudos de caso. 

 
Fonte: Dados coletados pela autora. 
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A análise dos artigos baseados no estudo 

de caso é relevante para entender o que podem 
ainda constituir fronteiras do conhecimento. 
Esta metodologia é frequentemente utilizada 
em etapas iniciais da pesquisa em dada área ou 
na abordagem de fenômenos específicos onde 
ainda não existe um referencial teórico amplo e 
consensualmente aceite (EISENHARDT, 1989). 
Efetivamente, segundo Eisenhardt e Graebner 
(2007, p. 25) “Construir teoria de estudos de 
casos é uma estratégia de pesquisa que envolve 
usar um ou mais casos para construir construtos 
teóricos, proposições e ou teoria intermediária a 
partir de evidências empíricas baseadas em 
casos”.  

A observação dos conteúdos destes oito 
artigos identificados é, assim, relevante 
entender, inclusive como sinalizarão para 
futuros estudos no Brasil em gestão de 
esportes. Maclean, Cousens e Barnes (2011) 
adotaram uma perspectiva de redes (social 
networks) para avaliar os números e os tipos de 
ligações entre os gestores de uma organização 
de basquete, sustentando os seus dados em 
entrevistas a 21 gestores. Skirstad e Chelladurai 
(2011) basearam-se na teoria prévia e pesquisas 
sobre lógicas institucionais para analisar como 
um clube esportivo amador pode se 
profissionalizar. Os autores examinaram em 
profundidade o calendário esportivo da 
Noruega, as reportagens sobre o Club Kill, os 
contratos entre jogadores da Top Soccer, as 
companhias de shareholding, três livros sobre o 
clube e várias reportagens de jornais. Os dados 
das análises foram coletados em 14 entrevistas 
face a face e por telefonemas com 7 líderes dos 
comitês esportivos e com 7 gerentes.  
Já Sack e Nadim (2002) focaram o seu trabalho 
nas escolhas estratégicas analisando a subida e 
a descida da ‘Starte Corporation’ centrados na 
interação do gestor com as mudanças no setor 
de licenciamento da indústria do esporte. Este 
estudo tem como referencial o modelo das 
cinco forças de Michael – modelo utilizado para 
analisar a atratividade de uma indústria - 
adaptado a indústria esportiva. A Starte 
Corporation é uma empresa esportiva líder em 
licenciamentos de jogadores fundada pelo ex 
jogador de futebol - David Beckerman. 
Finalmente, Amis, Slack e Hinings (2004) 

investigaram o papel de interesses em 
subunidades, arranjos de poder e a capacidade 
organizacional de um programa de 
transformação radical no Comitê Olímpico do 
Canadá. 

Outro ponto que se destaca é que o artigo 
de Rinerarth (2005) explorou algumas das 
maneiras que os escritores norte-americanos 
usaram a narrativa na experiência pessoal para 
colocar os leitores dentro do texto. Warner e 
Dixon (2011) investigaram os mecanismos para 
a criação do Senso de Comunidade dentro de 
um cenário esportivo. A metodologia utilizada 
foi a Grounded theory e abordagens 
fenomenológicas. No total foram 20 atletas de 
faculdades que foram entrevistados em relação 
a suas experiências. E por fim, Kihl e Richardson 
(2009) questionaram como o impacto da 
corrupção acadêmica afetou os homens recém-
contratados como técnicos de basquete. 

Principais temas pesquisados 

A terceira análise foi sustentada no 
entendimento de quais os temas pesquisados. A 
análise de conteúdo, pela leitura integral dos 
artigos, permitiu-nos propor a agregação em 
três grandes temas principais (a) 
comportamentos, valores, justiça e ética (com 
18 artigos); (b) estratégias organizacionais e 
qualidade do serviço (com 11 artigos); (c) 
motivação dos espectadores e fãs para o 
consumo do esporte (5 artigos). Discutimos 
estes três temas em seguida. 

Comportamentos, valores, justiça e ética 

Os trabalhos neste grupo têm objetivos 
bastante distintos mas incidem, essencialmente, 
na pesquisa de comportamento e valores. Por 
exemplo, Lee e Trail (2011) analisaram, num 
survey 391 estudantes de fitness a influência de 
valores pessoais, objetivos de vida e o 
envolvimento cognitivo dos indivíduos com o 
esporte. Os autores desenvolveram uma lista 
com 150 valores relacionados e concluíram que 
os valores e objetivos de vida são efetivamente 
itens que influenciam o envolvimento cognitivo 
no esporte e a identificação do time. Kang, 
Bagozzi e Oh (2011) examinaram o papel da 
emoção nos processos de participação como 
consumidores esportivos, aplicando um mesmo 
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questionário em Seoul, na Coreia e nos EUA, 
com um total de 199 respondentes sócios 
proprietários de clubes de ski indoor.  Em outro 
estudo, Kang (2004) investigou, com um survey 
a 215 estudantes da graduação, como a 
autoestima modera o processo de decisão para 
a iniciação em atividades físicas em uma 
situação de consumo. 

Heere et al. (2011) examinaram o efeito 
associado entre a identidade de grupo e a 
identidade de uma equipe. Os autores 
compararam dois grupos, sendo 248 
espectadores masculinos de futebol indoor dos 
Estados Unidos, e 197 espectadores de um time 
profissional feminino de netball da Nova 
Zelândia. Os resultados evidenciaram que o 
instrumento de identidade de grupo é confiável 
e válido em quatro configurações, a saber: 
equipe, universidade, cidade e estado. A 
identidade da equipe esteve positivamente 
influenciada pelas identidades de grupos 
associados.  

Patrick, Mahony e Petrosko (2008) 
examinaram a preferência entre os seguintes 
princípios de distribuição: o efeito de cenários, 
gêneros, e a percepção de justiça na igualdade 
de tratamento na divisão da Associação Atlética 
Nacional de Estudantes (NCAA). O estudo foi 
baseado na produção de receita, necessidades 
devido ao alto custo, necessidades de sucesso 
competitivo, e necessidades devido aos poucos 
recursos. Com dados coletados junto a 208 
gestores, os resultados indicaram que a justiça 
percebida diferiu entre os cenários, e houve 
diferenças baseadas no gênero. Juntos, esses 
resultados são importantes para a compreensão 
de distribuições de recursos no atletismo 
intercolegial. 

Os autores Rudd, Mullane e Stoll (2010) 
desenvolveram o primeiro instrumento criado 
para avaliar os julgamentos morais dos gestores 
esportivos. O instrumento contém oito histórias 
de dilemas morais no contexto da gestão do 
esporte. A aplicação e validação do instrumento 
foi a 100 gestores que responderam a um 
conjunto de dilemas propostos numa escala tipo 
Likert. Os resultados mostraram que as 
respostas dos gestores esportivos variaram 
conforme a natureza do cenário moral, não 
revelando um constructo unidimensional. Dada 
à importância da repercussão ética nas decisões 
do gestor de esporte, o intuito do artigo foi 

estimular mais pesquisas sobre métodos para 
medição de julgamento moral, e mais pesquisas 
qualitativas para melhorar o processo de 
tomada de decisão ética dos gestores 
esportivos. 

Baldwim-Sartore e Walker (2011) 
examinaram até que ponto os esforços sociais e 
a capacidade de resposta da National 
Association for Stock Car Racing (NASCAR) – 
uma categoria de automobilismo de carros de 
turismo – pode afetar a imagem dos 
consumidores e aumentar patrocínio para as 
mulheres na competição. As autoras aplicaram 
um questionário a 219 homens e 128 mulheres 
da NASCAR, visando entender como o programa 
de marketing Drive for Diversity (D4D) pode ser 
uma estratégia para responder à questão da 
diversidade e reconstruir uma identidade com a 
indústria do automobilismo como um todo, 
visando desta forma, o desenvolvimento das 
minorias para participarem da competição, 
como as motoristas do sexo feminino e os 
membros da tripulação. Este estudo veio 
chamar a atenção para as atividades de 
responsabilidade social, de modo que as 
organizações esportivas possam melhorar a 
imagem da empresa e capitalizar mais 
interessados em colocar em prática iniciativas 
sociais para os patrocínios da organização.  

Em suma, apesar de pesquisarem sobre 
temas diversos, os resultados indicaram uma 
preocupação geral entre os autores de 
aperfeiçoar a formação dos gestores esportivos. 
Por exemplo, os autores apontam como 
fundamental que os gestores esportivos 
considerem a emoção, a distribuição igualitária 
de recursos entre os gêneros, a força e a 
importância da identificação da equipe para a 
organização do esporte. 

Motivação dos espectadores e fãs para o 
consumo e desempenho no esporte.  

Neste tema destacam-se alguns trabalhos. 
Por exemplo, Dwyer (2011) investigou o 
comportamento psicológico e a fidelidade entre 
as equipes de consumidores de times de futebol 
fantasia. A “esporte fantasia” ou “fantasy 
game” é um estilo de jogo virtual nas quais 
pessoas montam times fictícios formados por 
jogadores da vida real. Os resultados sugerem 
uma relação positiva entre o envolvimento e a 
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lealdade atitudinal, e um envolvimento fora do 
padrão entre o comportamento e a lealdade 
entre os participantes altamente envolvidos nas 
equipes. Kwak et al. (2010) desenvolveram um 
modelo conceitual, que testaram numa amostra 
de 244 alunos de graduação, para investigar os 
antecedentes e as consequências das 
expectativas do consumidor de vencer no 
contexto da esporte fantasia.  
Seo e Green (2008) desenvolveram um 
instrumento para medir a motivação para o 
consumo online do esporte. Em resumo, os 
dados mostraram que a Internet se tornou uma 
ferramenta de marketing importante para 
equipes esportivas profissionais e que os 
gestores precisam entender este fato.  

Estratégias organizacionais e qualidade do 
serviço do gestor esportivo  

Nesta temática destaca-se o trabalho de 
Cunningham e Mahoney (2004) onde examinam 
empiricamente junto de gestores esportivos o 
impacto do compromisso organizacional, a 
motivação para o treinamento e a auto eficácia 
para o pós-treino entre trabalhadores de tempo 
parcial no atletismo.  
Turner e Chelladurai desenvolveram um 
questionário ( Escala Chelladurai e Ogasawara) 
para a mensuração do compromisso de gestores 
esportivos intercolegiais com a sua 
universidade. Os autores analisaram também a 
ocupação do treinador, sua intenção de deixar a 
organização de sua equipe, a posição que ocupa 
e as percepções de desempenho. Martínez, Ko 
Yong e Martínez (2010) mediram a qualidade 
percebida nos serviços de fitness usando uma 
nova abordagem na gestão do esporte: a lógica 
fuzzy. Os dados foram coletados em dois 
grandes centros esportivos espanhóis, com 
entrevistas a 214 gerentes e consumidores de 
fitness. 

Também neste tema, Yoshida e James 
(2010) criaram um modelo para mensurar as 
relações entre a qualidade dos serviços do jogo 
e as intenções comportamentais de membros 
dirigentes. Medcalfe (2009) analisou o efeito de 
diferentes formas de organização das ligas 
esportivas e o esforço de equipe, com dados 
coletados reportam-se aos resultados da 
temporada de 2002 de três ligas de baseball 
obtidas no site Sport Illustrated. Em suma, os 

estudos sobre estratégias organizacionais e 
qualidade do serviço mostraram o compromisso 
e a preocupação dos autores com a intervenção 
e prática do gestor, com vários trabalhos a 
propor e criar testes e escalas de mensuração 
dos resultados das pesquisas. Estes 
instrumentos poderão, para a sua própria 
validação, ser usados em pesquisas no Brasil. 

 
DISCUSSÃO 

Neste artigo, analisamos um conjunto de 
artigos publicados num dos principais periódicos 
internacionais de referência em gestão de 
esportes. O foco da nossa pesquisa foram 
aspectos psicológicos comportamentais, que 
poderiam recair, numa perspectiva mais ampla, 
dentro da grande área da psicologia nos 
esportes. O estudo bibliométrico efetuado, 
numa amostra de 43 artigos publicados entre 
2001 e 2011 no Journal of Sport Management 
(JSM) permite analisar as temáticas de pesquisa, 
os instrumentos utilizados, as amostras e 
participantes selecionados face aos objetivos de 
pesquisa definidos e os tipos de artigos.  

Os resultados do nosso estudo permitem 
observar o estado de relativa maturidade da 
disciplina de gestão de esportes no estrangeiro, 
o que contrasta abruptamente com a fase inicial 
em que se encontra no Brasil. Numa pesquisa 
efetuada conseguimos apenas identificar um 
programa de pós-graduação (mestrado) em 
gestão de esportes, este localizado em 
universidade no Estado de São Paulo. Outras 
universidades têm programas de Educação física 
onde existe uma linha de pesquisa em, por 
exemplo, governança nos esportes e que pode 
contemplar formação e pesquisa que abranja 
comportamentos, mas previsivelmente menos 
utilizando as teorias e abordagens mais usuais 
em Administração. Da mesma forma, não existe 
ainda qualquer periódico específico em gestão 
de esportes bem classificado no Qualis, 
contrastando com periódicos internacionais 
bem estabelecidos e com fator de impacto. 
Assim, esta linha de pesquisa parece não ter 
ainda uma disciplina específica e as dificuldades 
de publicação emergem por se encontrar num 
campo híbrido que se situa entre a 
Administração e a Educação física. Esta 
observação merece especial atenção porquanto 
prevemos que a pesquisa brasileira em gestão 
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de esportes defronte a dificuldade adicional de 
publicação porque por um lado sendo de gestão 
esportiva não se enquadra exatamente nos 
periódicos de educação física e, por outro lado, 
terá de se deparar com as dificuldades de 
avaliação nos periódicos de Administração.  

 
 

CONCLUSÃO 

A construção de uma agenda de pesquisa 
futura na área no Brasil encontra neste trabalho 
algumas pistas que importa explorar. Primeiro, 
identificamos diversos instrumentos passíveis 
de reutilização por pesquisadores no Brasil, quer 
junto de alunos, quer gestores esportivos. 
Segundo, identificamos inúmeros objetivos de 
pesquisa que são ainda mal-entendidos no Brasil 
e cujos resultados podem permitir inclusive não 
apenas a maior participação de públicos e de 
patrocinadores em atividades esportivas, mas 
também ajudarão a melhorar a gestão das 
organizações esportivas. Terceiro, entendemos 
como pesquisa de alta qualidade publicada em 
periódicos internacionais crescentemente 
requer o tratamento estatístico, pelo que a 
usual aparente preferência dos brasileiros por 
estudos de caso, ainda que relevante para a 
construção de teoria (ver EISENHARDT (1989) a 
respeito) pode dificultar o acesso aos periódicos 
internacionais. 

As questões comportamentais são 
importantes para todo o tipo de organizações. 
Pesquisa futura, independentemente de adotar 
uma abordagem quanti ou qualitativa, sobre os 

comportamentos mais específicos dos gestores 
líderes, a cultura organizacional nas 
organizações esportivas brasileiras seria 
importante. Para as empresas privadas, as vias 
de pesquisa podem abordar, por exemplo, os 
aspectos psicológicos e a qualidade do serviço, e 
a cultura de consumo de espectadores e fãs do 
esporte.  

Uma via para pesquisa futura que é 
potencialmente relevante é a identificada 
associada ao esporte fantasia e os novos 
comportamentos de consumo de internet (ver o 
trabalho de KWAK ET AL., 2010). Com o 
desenvolvimento tecnológico e a promoção 
através do marketing esportivo é importante 
conhecer melhor e entender o impacto destes 
novos consumidores no esporte. Finalmente, 
importa focar as questões éticas, dado que os 
esportes são periodicamente manchados com 
notícias de comportamentos menos éticos. Para 
as organizações esportivas, é crucial entender os 
comportamentos menos éticos que despontam 
e inclusive o seu impacto na percepção dos 
atletas, fãs e novos torcedores (Simões et al., 
2007). A análise distinguiu três focos de 
pesquisa principais: (1) comportamentos, 
valores, justiça e ética, (2) motivação dos 
espectadores e fãs para o consumo, e (3) 
estratégias organizacionais e qualidade do 
serviço. A partir deste trabalho começamos a 
estabelecer uma agenda para o 
desenvolvimento da pesquisa nacional em 
gestão de esportes. 

 

____________________________________________________________________________________ 
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar uma proposta efetiva de Ensino Híbrido, baseado 
no modelo de sala de aula invertida, tendo como temática central o antagonismo entre senso comum e 
Ciência. No âmbito de ensino de ciências esse contexto se repete muitas vezes quando associado ao 
estudo das concepções espontâneas e considerações sobre o conhecimento prévio dos alunos, havendo 
uma divergência muito grande entre os saberes do senso comum e do conhecimento científico. O 
diálogo entre os dois conceitos, leva a uma intersecção entre saberes distintos, mas relacionados entre 
si, como a arquitetura, arqueologia, história, sociologia, antropologia, entre outros.A proposta começa 
com os alunos realizando um pré-teste conceitos a serem estudados. Para a aula seguinte, sugere-se 
uma pesquisa dos mesmos conceitos em casa e, em sala, organizaram-se grupos de discussão. Na 
sequência, os alunos são levados para o laboratório de informática em busca na internet de mitos e 
fatos do senso comum divergentes da verdade científica e também devem acrescentar a explicação 
correta dos fatos. Em aula seguinte, eles fazem a discussão das ideias e um relatório da pesquisa. Por 
fim os alunos são levados novamente ao laboratório de informática para pesquisarem sobre os 
conceitos de método científico e ciências e, nesta mesma aula, discutirem sobre estes conceitos 
elaborando um resumo geral. Depois destas atividades os alunos realizaram um pós-teste. Conclui-se 
que a atividade foi efetiva para a construção do conhecimento, com os alunos sugerindo modificações 
relevantes à proposta. 

PALAVRAS CHAVE:Conhecimento Científico;Senso Comum;Ciência no dia-a-dia; Ensino Híbrido; Sala de 
Aula Invertida. 

 
SCIENTIFIC KNOWLEDGE AND COMMON SENSE: AN ACTIVITY FOR THE 
DEVELOPMENT OF THE STUDENT´S CRITICAL CAPACITY 
 
ABSTRACT: The article aims to present an effective proposal of Blended Learning, based on the 
inverted classroom model, having as central theme the antagonism between common sense and 
Science. In the context of science education this context is often repeated when associated with the 
study of spontaneous conceptions and considerations about the prior knowledge of the students, there 
being a very great divergence between common knowledge and scientific knowledge. The dialogue 
between the two concepts leads to an intersection between distinct but related knowledge, such as 
architecture, archeology, history, sociology, anthropology, among others. The proposal begins with 
students performing a pre-test concepts to be studied. For the next class, it is suggested a research of 
the same concepts in house and, in room, groups of discussion were organized. Next, students are taken 
to the computer lab searching the internet for myths and common-sense facts diverging from scientific 
truth and should also add the correct explanation of the facts. In the next class, they will brainstorm 
ideas and report the research. Finally the students are taken back to the computer lab to research on 
the concepts of scientific method and sciences and, in this same class, discuss these concepts by 
elaborating a general summary. After these activities the students performed a post-test. It was 
concluded that the activity was effective for the construction of knowledge, with the students 
suggesting modifications relevant to the proposal. 

KEYWORDS: Scientific Knowledge; Common Sense; Day-to-day Science;Blended Learning;Flipped 
Classroom. 
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1 INTRODUÇÃO 

No dia a dia da civilização moderna 
podemos ver situações, em número cada 
vez maior, em que o senso comum é 
utilizado para explicar ou resolver 
situações que requerem um conhecimento 
científico mais profundo, ou pelo menos 
mais elaborado, para sua resolução. Isto 
acaba levando a desfechos desfavoráveis, 
interpretações absurdas dos fenômenos e 
das teorias científicas e também a uma 
interpretação errada do que é Ciência e 
como ela trabalha.  

Pode-se definir o senso comum 
como uma forma de conhecimento 
baseado na experiência cotidiana e 
compartilhado conforme valores ou 
crenças de um determinado grupo social. 

No âmbito de ensino de ciências 
esse contexto se repete muitas vezes 
quando associado ao estudo das 
concepções espontâneas e considerações 
sobre o conhecimento prévio dos alunos. 
 Também podemos observar sua presença 
na importância atribuída ao subsunçores 
na Teoria de Aprendizagem significativa 
(GERMANO E FEITOSA, 2013 ) 

Também segundo estes mesmos 
autores existe uma divergência muito 
grande entre o conhecimento científico e 
os saberes do senso comum. Isso dificulta a 
popularização do conhecimento científico, 
fazendo-se necessário realizar um caminho 
de aproximação e de diálogo entre esses 
discursos que, diante de uma mesma 
realidade, apresentam explicações 
diferentes.  

Segundo SILVA (2014) o 
conhecimento científico pode ser definido 
como parte do patrimônio cultural material 
de um povo e o senso comum, fruto das 
crenças e saberes cotidianos, como seu 
patrimônio imaterial. O diálogo entre os 
dois conceitos leva a uma intersecção 

entre saberes distintos, mas relacionados 
entre si, como a arquitetura, arqueologia, 
história, sociologia, antropologia, entre 
outros.  

Durante os séculos, a ciência se 
impôs sobre o conhecimento cotidiano por 
causa da instrumentalização do seu saber, 
refletido na construção de toda a 
sociedade tecnológica desenvolvida até os 
dias de hoje. Com isso, principalmente na 
sociedade ocidental e mais precisamente 
nas cidades, viu-se a perda de grande parte 
do conhecimento cotidiano e dos saberes 
do senso comum. Se, pelo lado 
antropológico e histórico, pode-se 
classificar este fato como indesejável, por 
outro, tem-se o viés que muitos conceitos 
errôneos e prejudiciais puderam ser 
corrigidos pela aplicação correta da ciência 
e da técnica. 

Não se pode confundir o 
conhecimento cotidiano, vindo das crenças 
e saberes não científicos, com o uso dos 
fenômenos do cotidiano para o ensino de 
ciências. Apesar de clara esta diferença, o 
leitor mais desatento pode vir a não a 
percebê-la por completo.  

WARTHA, SILVA E BEJARANO (2013) 
enfatizam o uso do cotidiano como 
proposta de abordagem no ensino de 
química, mas alertam para o uso de 
relações superficiais entre o contexto e o 
conhecimento científico. O que pode levar 
aluno a não perceber a necessidade da 
problematização mais profunda e, por fim, 
o desinteresse no saber científico. 

Em tempos em que teorias como a 
da “terra oca’ e da “terra plana” tendem a 
ganhar cada vez mais adeptos através de 
vídeos e sites que “provam” tais teorias, o 
ensino da Astronomia é talvez aquele que 
mais lacunas é obrigado a preencher com o 
objetivo de contrapor ideias falsas ou 
parcialmente incorretas. Neste Contexto 
LANGHI (2004) e MORAES, VOELZKE E 
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MACÊDO (2016) associam o baixo índice de 
conhecimento relacionado à Astronomia 
com graves problemas de aprendizagem e 
sua relação com o dia-a-dia. Também 
explicam como a falta de conhecimento na 
área se reflete inclusive em estudantes de 
nível superior cursando carreiras de áreas 
técnicas de ciências exatas. 

Em seu avanço porém, a ciência 
muitas vezes teve que lutar para ser aceita 
pelas pessoas comuns. Parte do problema 
acontece porque elas costumam ter 
opiniões sobre o mundo e, em geral, 
desejam que estas sejam respeitadas. 
Contudo, em assuntos científicos, a opinião 
da maioria não importa e, neste aspecto, a 
ciência não é democrática. Muitas de suas 
verdades são contra intuitivas e seu 
progresso, em grande medida, é 
indiferente à nossa experiência cotidiana 
do mundo. Para os cientistas o senso 
comum tem utilidade muito limitada. 
Como compreender o fato de que nós e 
todas as criaturas vivas somos 
descendentes de uma única célula? O 
mundo à nossa volta parece ser de uma 
solidez absoluta, mas os cientistas afirmam 
que tudo é feito de átomos e que estes por 
sua vez são constituídos quase que 
inteiramente por espaços vazios. 

O objetivo deste trabalho é 
apresentar ao aluno a dicotomia existente 
entre o senso comum e o conhecimento 
científico, sugerir a pesquisa de casos em 
que o senso comum fere a explicação 
científica, incentivar a busca de repostas 
através de uma metodologia baseada no 
ensino híbrido (mais especificamente na 
versão de sala de aula invertida) e avaliar a 
efetividade da proposta na construção do 
conhecimento. 

1.1 ENSINO HÍBRIDO E SALA DE AULA 
INVERTIDA 

 

O Ensino Híbrido surge como uma 
proposta do Professor Clayton Christensen 
da Harvard Business School (HBS) como um 
modelo disruptivo em relação ao ensino 
tradicional (STAKER E HORN, 2012). Nele o 
aluno deve, obrigatoriamente, passar uma 
parte significativa de seu tempo estudando 
on-line. Na realidade, a proposta é dividida 
em quatro modelos: Rotacional, Flex, a Lá 
Carte e Virtual Aprimorado. Por sua vez, o 
Modelo Rotacional é subdividido em 
Rotação por Estações, Laboratório 
Rotacional, Sala de Aula Invertida e 
Rotação Individual, como mostrado na 
figura 1. 

Todos esses modelos, por sua vez, 
também podem ser classificados como 
SUSTENTÁVEIS, uma vez que a 
implementação do modelo fica 
dependente apenas da vontade do 
professor, ou seja, se ele dispuser dos 
recursos necessários, outros profissionais 
não precisam necessariamente estar 
presentes no processo. Os modelos que se 
apresentam como sustentáveis são: 
Rotação por Estações, Laboratório 
Rotacional e Sala de Aula Invertida. 
Aqueles que se apresentam como 
DISRUPTIVOS são aqueles que sua 
implementação não depende apenas da 
vontade do professor, apesar da pré-
existência dos recursos necessários. Neles 
a ação dos coordenadores, gestores e 
professores parceiros e/ou auxiliares 
mostra-se essencial para o bom 
andamento da proposta. São estes: 
Rotação Individual, Rotacional, Flex, a Lá 
Carte e Virtual Aprimorado. 
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Figura 1 – Modelos de Ensino Híbrido 

 

Fonte: STACKER E HORN (2012) – adaptada 

 

Na modalidade Sala de Aula Invertida, como mostrado na figura 2, temos uma proposta 
dividida em três “tempos”: antes, durante e após a sala de aula. No primeiro tempo os alunos, 
antes de irem para a sala de aula, estudam on-line os conceitos que serão abordados. Este 
estudo pode ser dirigido pelo professor através de uma sugestão de sites sobre o tema ou de 
uma pesquisa livre realizada pelos alunos. No segundo tempo os alunos realizarão um leque de 
atividades, estas sim dirigidas pelo professor, para consolidar o conhecimento. Podem ser 
seminários, palestras, grupos de discussão, atividades escritas, entre outras. Já no terceiro 
tempo, após a sala de aula, os alunos são orientados em novas atividades de consolidação 
e/ou extensão do conhecimento ou a fechar possíveis lacunas encontradas durante aula. 
Também neste tempo, os alunos já são orientados a buscar informações sobre o novo tema a 
ser estudado na próxima aula. 

 

Figura 2 – Ensino Híbrido – Modalidade Sala de Aula Invertida 

 

Fonte: Autores 
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Esta modalidade está muito 
presente no ensino superior, no qual cada 
vez mais instituições e professores migram 
parte de seus cursos para o ambiente 
virtual, obrigando o aluno a acessar aquele 
ambiente e permitindo a ele trazer 
subsídios para as discussões em aula. 
CASTRO et al.(2015) abordam o conceito 
de ensino híbrido no ensino superior e 
levantam questões relativas ao papel do 
professor e do aluno. Ao abordar o 
conceito de sala de aula invertida, há uma 
prospecção de qual o real papel do 
professor, diante dessa mudança de 
paradigma educacional. 

Neste contexto NETTO, MENDES E 
FERNANDES (2017) apresentam uma 
pesquisa de ensino híbrido, também no 
ensino superior, em duas turmas de 
graduação (Pedagogia e Educação Física); 
concluem que, na sociedade atual, que 
vem passando por inúmeras 
transformações, é necessária a busca de 
novas alternativas para a educação visando 
à melhoria dos processos de ensino-
aprendizagem. 

Nota-se que uma busca sobre o 
tema Ensino Híbrido nas ferramentas de 
referência, retorna uma enorme 
quantidade de artigos acerca de 
experimentos feitos no Brasil no segmento 
do Ensino Superior e uma porcentagem 
bem menor daqueles realizados no Ensino 
Médio. A relevância deste trabalho está 
justamente na adoção de uma metodologia 
cada vez mais utilizada, que tende a migrar 
para os níveis médio e fundamental, na 
medida em que a pressão pelo uso de 
novas tecnologias e o preparo de 

educadores adaptados a elas cresce a cada 
dia.   

      1.2 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

No momento atual da pesquisa 
educacional no Brasil, a relevância da 
Teoria da Aprendizagem Significativa de 
Ausubel (AUSUBEL, 1983) está cada vez 
maior, dadas as circunstâncias nas quais as 
propostas inovadoras buscam respaldar 
suas metodologias em teorias que 
explorem o protagonismo do estudante e 
os seus conceitos prévios como base de 
sua implementação. Segundo MOREIRA 
(2017) existem duas  condições básicas 
para a efetividade da aprendizagem 
significativa: a primeira leva em conta a 
existência de materiais potencialmente 
significativos que devem “ter significado 
lógico e conceitos e proposições 
pertinentes e significativas devem estar 
disponíveis na estrutura cognitiva do 
aprendiz”. A segunda leva em conta a 
disposição para aprender: “o aprendiz deve 
apresentar uma intencionalidade, uma 
disposição para relacionar de maneira 
substantiva e não-arbitrária o novo 
material, potencialmente significativo, com 
sua estrutura cognitiva”(MOREIRA, 2017). 

Para Ausubel, os subsunçores, que 
são conhecimentos prévios com significado 
e estabilidade, são importantíssimos na 
função de ponte no processo educacional 
interativo, servindo como “ancoradouro 
cognitivo”, através dos quais os processos 
de inferência têm base para seu 
desenvolvimento. 

No ensino de ciências, a utilização de 
experimentos é muito comum em várias 
propostas pedagógicas e muitas escolas 
privadas se esforçam para montar 
laboratórios de ciências em seus espaços 
físicos. Nesse contexto, MORAES e SILVA 
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JUNIOR (2014) demonstram a importância 
dos experimentos didáticos, mais 
especificamente na disciplina de Física, 
como forma de auxílio à aprendizagem 
significativa. Também fazem uma ponte 
entre o Construtivismo e a Aprendizagem 
Significativa, demonstrando como essas 
teorias se complementam e se reforçam 
mutuamente. 

Fica claro, portanto, a importância 
da Aprendizagem Significativa na proposta 
aqui apresentada, pois o conhecimento 
prévio dos alunos sempre deve ser levado 
em conta numa proposta que tem o senso 
comum como objeto de estudo e fica 
evidente que tal proposta não pode ser 
levada a cabo se a metodologia utilizada 
não contemplar a existência de materiais 
significativos que levem os alunos a se 

dispor a apreender os conteúdos 
apresentados.  

2 METODOLOGIA 

O Projeto foi aplicado nas salas da 2ª 
série do Ensino Técnico de Administração, 
Informática e Mecânica da ETEC Machado 
de Assis em Caçapava-SP, envolvendo um 
total de 114 alunos e cinco professores de 
disciplinas distintas (Física, Biologia, 
Química, Português e História), que 
atuaram como mediadores em suas 
respectivas áreas. Num primeiro momento 
(1ª aula), os alunos realizaram um pré-
teste que abordava os conceitos de 
Ciência, Método Científico, Mito e Senso 
Comum.  

O questionário utilizado na pré e 
pós-testagens está transcrito  abaixo: 

____________________________________________________________________________ 

1. Mitos e lendas são comuns em qualquer sociedade, eles fazem parte de sua Cultura. No 
seu entender o que vem a ser um mito? 

2. A seguir você terá várias afirmações sobre o conceito de “Senso Comum” marque 
aquelas que você acha que são verdadeiras com um “V” e as falsas com um “F”. 

(  ) O senso comum é transmitido de geração para geração nas sociedades. 

(  ) Pode variar de pessoa para pessoa e de grupo para grupo. 

(  ) Na maioria das vezes, reflete uma verdade científica. 

( ) É a soma dos saberes do cotidiano e é formado a partir de hábitos, crenças, preconceitos e 
tradições. 

(  ) O fato de, antigamente, as pessoas acharem que o Sol girava em torno da Terra e não o 
contrário, era baseado no senso comum e não em uma verdade científica. 

3. A Ciência hoje tem uma importância fundamental em nossa sociedade, mas a maioria 
das pessoas sente muita dificuldade para defini-la. Baseado no seu conhecimento atual, como você 
definiria Ciência? 

4. A principal ferramenta da ciência para tentar encontrar as respostas dos fenômenos do 
cotidiano é o Método Científico. Com relação a este conceito e baseado no seu conhecimento atual, 
marque verdadeiro (V) ou falso (F) para as afirmativas abaixo. 

(  ) É baseado no senso comum de uma sociedade. 

(  ) É um conjunto de regras para a obtenção do conhecimento. 

( ) A observação de um fenômeno ou fato é parte essencial do método científico. 

(  ) Galileu Galilei foi um dos primeiros a elaborar um método científico. 

( ) O método científico nos fornece certezas absolutas, pois é baseado na ciência. 

5. Nas linhas abaixo, descreva um saber científico que você tem como correto. Pode ser 
de qualquer uma das disciplinas estudadas na escola, ou algo fora delas. 
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Para a segunda aula, os alunos foram 
instigados a fazer uma pesquisa em casa 
sobre os conceitos abordados no pré-teste. 
Eles deveriam trazer definições sucintas, 
mas suficientes para proporcionar uma 
visão inicial de cada um deles. Ainda nessa 
aula, os discentes formaram grupos de 
discussão com cinco alunos em cada um, a 
fim de trocarem informações sobre cada 
um dos conceitos, visando elaborar e 
ampliar a abrangência de cada um deles.  
Ao final, cada grupo apresentou um 
resumo das conclusões a que chegou. 

Na terceira aula, as turmas 
assistiram à palestra sobre Ciência e Senso 
Comum (ver Figura 3) ministrada por um 
dos professores doutores que fazia parte 

do projeto. O intuito daquela palestra foi 
dar aos alunos mais subsídios para 
construírem uma concepção clara dos 
conceitos abordados.  

Na quarta aula os alunos foram 
levados para o laboratório de informática, 
como mostra a figura 4, para uma 
atividade de cunho mais específico: eles 
deveriam buscar na internet mitos e fatos 
do senso comum que ferem a explicação 
científica formal. Aquela pesquisa tinha 
caráter individual mas, por restrições da 
sala de informática em relação ao número 
de computadores por aluno, acabou sendo 
feita em duplas e em alguns casos em trios, 
embora cada aluno fizesse o seu próprio 
relatório, individualmente.  

 

 

 

Figura 3 – Palestra “Ciência e Senso Comum” 

 

Fonte: Autores 
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Figura 4 – Aula 4 – Alunos na Sala de Informática 

 

Fonte: Autores 

  

Na quinta, aula os alunos 
apresentaram a lista de mitos e fatos do 
senso comum que ferem a explicação 
científica e junto a isso, a explicação do 
fato, de acordo com a ciência. O resultado 
foi um relatório conjunto que, 
posteriormente, foi impresso como forma 
de documentar o trabalho dos alunos. A 
seguir, mostramos dois exemplos (com o 
texto preservado em sua integra) deste 
relatório:  

1- Regra dos 3 ou 5 segundos.  

“De acordo com a lenda urbana basta 
recolher a comida que entrou em contato 
com o chão dentro de 5 segundos para que 
não haja tempo suficiente para que ela seja 
contaminada por bactérias e ainda esteja 
adequada para o consumo. Como forma de 
pesquisa, cinco itens alimentares foram 
testados pela Manchester Metropolitan 
University (MMU) para ver se a regra de 
três segundos é confiável. Pão com geléia, 
macarrão cozido, presunto, um biscoito 

simples e frutas secas, foram todos para o 
chão e a partir de 3, 5 e 10 segundos de 
intervalo,  foram recuperados.  
Após o estudo, os alimentos foram 
examinados para determinar se havia ou 
não bactérias prejudiciais encontradas no 
chão. O estudo constatou que os alimentos 
com teor elevado de sal ou açúcar, como 
os alimentos processados, eram mais 
seguros, porque havia menor chance de 
bactérias nocivas sobreviverem naquele 
habitat. Já as frutas secas e a massa cozida, 
por outro lado, mostraram sinais de 
Klebsiella - uma bactéria que pode 
potencialmente conduzir a uma ampla 
gama de doenças, tais como pneumonia e 
infecções do trato urinário, septicemia e 
doenças que afetam as condições dos 
tecidos moles - após 3 segundos de 
contato com o chão.  
A descoberta corrobora a regra dos cinco 
segundos, que transmite a ideia de que as 
bactérias precisariam de algum tempo para 
contaminar a comida, os pesquisadores 
viram que os alimentos que passaram mais 
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de cinco segundos no chão apresentaram 
mais bactérias do que aqueles que ficaram 
no chão por três segundos ou menos. 
Ainda assim é importante observar que, 
em qualquer caso, alguma quantidade de 
bactérias é transmitida ao alimento assim 
que ele toca o chão. 

2- Um chiclete engolido demora sete anos 
para ser eliminado do organismo. 

 “Esta advertência que todos 
ouvimos quando crianças é falsa, os 
chicletes não ficam grudados no estômago 
ou no intestino nem demoram mais para 
serem eliminados. Segundo o site Business 
Insider, embora os seres humanos não 
consigam digerir completamente as gomas 
de mascar, a verdade é que todas essas 
estórias de que o organismo não consegue 
se livrar delas, são grandes mitos sobre a 
saúde e muito provavelmente, um blefe 
dos seus pais para evitar que você 
mascasse tanto chiclete. Basicamente o 
que acontece quando você engole chiclete, 
intencionalmente ou não, é a mesma coisa 
que aconteceria na digestão de qualquer 
alimento. O chiclete é formado por dois 
grupos de compostos, um deles constituído 
por açúcar, corantes, aromatizantes e 
conservantes, substâncias absorvidas pelo 
estômago. No outro, há látex, parecido 
com borracha. Ingredientes como 

açúcares, aromatizantes, óleo de hortelã, 
por exemplo, que se quebram facilmente 
em nosso sistema digestivo, são excretados 
rapidamente. A boa notícia é que o chiclete 
não gruda nem afeta em nada os 
movimentos do seu intestino; os chamados 
movimentos peristálticos, empurram o que 
sobrou da goma para o final do seu sistema 
digestivo, junto com tudo aquilo que 
precisa ser descartado pelo corpo.” 

Na 6ª aula, os alunos retornam ao 
laboratório de informática com a missão de 
pesquisar sobre os termos Ciência e 
Método Científico de uma maneira mais 
elaborada e profunda. Eles deveriam 
porém, demonstrar poder de síntese 
apresentando definições sucintas, mas 
suficientes para o aprendizado do conceito. 
A aula foi dividida em duas partes: 
pesquisa e partilha. Ainda no laboratório, 
após a pesquisa, os grupos são convidados 
a comentar os resultados de suas 
pesquisas. 

Na 7ª aula, os alunos fazem o pós-teste, 
que é uma retomada do pré-teste original, 
mas agora com uma carga de 
conhecimentos novos e que 
proporcionaram um novo grau de 
assimilação dos conteúdos. Abaixo, no 
quadro 1, o cronograma das aulas. 

 

Quadro 1 – Cronograma das atividades divididas por aula     (fonte: autores) 

CRONOGRAMA 

AULAS 1 2 3 4 5 6 7 

Pré-teste        

Pesquisa em casa: Ciência, Método Científico, Mito e Senso Comum. 
Na aula: grupos de discussão. 

       

Palestra sobre Ciência e Senso comum        

Laboratório de Informática: pesquisa sobre mitos e fatos do senso 
comum. 

       

Apresentação da lista de mitos e fatos do senso comum        

Laboratório de Informática: pesquisa aprofundada sobre Ciência e 
Método Científico. Apresentação dos resultados. 

       

Pós-teste        
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Abaixo, o quadro 2 nos mostra os resultados comparativos entre o pré-teste e o pós-
teste após a aplicação da proposta. 

 

Quadro 2 – Comparativo de respostas corretas do pré e pós testes 

COMPARATIVO ENTRE PRÉ TESTE E PÓS TESTE 

QUESTÃO PRÉ-TESTE (%) PÓS TESTE (%) EVOLUÇÃO (%) 

1 62 91 29 

2 32 75 43 

3 34 81 47 

4 54 83 29 

5 42 75 33 

Fonte: Autores 

 

A questão 1, relativa ao conceito de 
mito, foi aquela em que os alunos 
demonstraram maior conhecimento prévio 
do conceito correto. Após a aplicação da 
proposta, tivemos um aumento de 29 
pontos percentuais nos acertos. 

A questão 2, na qual o aluno deveria 
marcar verdadeiro ou falso, foram 
consideradas como “corretas” apenas as 
questões nas quais os alunos acertaram 
todas as marcações. Por isso o baixo índice 
de acerto inicial, uma vez que as questões 
parcialmente corretas foram consideradas 
como erradas. Mesmo assim, depois da 
aplicação do pós-teste, esta foi uma das 
questões em que os alunos mais evoluíram 
quanto ao seu desempenho. 

A questão 3, relativa ao conceito de 
Ciência, foi aquela na qual os alunos mais 
evoluíram. Vale citar o fato de que os 
alunos tinham um grau de conhecimento 
do conceito bem inferior ao do de mito, 
talvez por estarem mais próximos, em seu 
dia a dia, do segundo conceito em 
detrimento do primeiro. 

Na questão 4, semelhante à 
segunda, também foram consideradas 
como corretas, apenas as que foram 

respondidas corretamente em todos os 
itens. Uma certa surpresa se deu pelo fato 
dos alunos demonstrarem melhor 
conhecimento sobre o método científico 
do que sobre o conceito de ciência. Os 
autores atribuem a isso ao fato de que a 
primeira afirmação fazia referência ao 
conceito de mito ou senso comum, 
conceitos que se encontravam mais fixados 
no background experiencial dos alunos. Da 
mesma forma, a última afirmação da 
questão 4 sugere algo muito inflexível, o 
que sugere maior probabilidade de estar 
errada. Apesar de ter sido uma das que 
menos revelaram evolução no 
desempenho dos alunos, foi uma das que 
proporcionaram maior desempenho ao 
final do processo. 

 

Por fim, a questão 5 era atrelada às 
questões anteriores, que tratavam de 
Ciência e Método científico. Como 
previsto, ela teve nível de acerto próximos 
aos das outras questões. É relevante 
citarmos que a porcentagem na evolução 
dos acertos, apesar de mediana, fez desta a 
questão com menor número de acertos no 
pós-teste. 25% dos alunos não souberam 
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explicitar um conceito científico de forma 
correta. Um cruzamento de dados desses 
alunos com suas respostas às questões 3 e 
4, mostrou que aqueles alunos foram os 
que também demonstraram o pior 
desempenho naquelas questões.  

 

4 CONCLUSÃO 

A atividade se mostrou eficaz na 
construção do conhecimento. O 
desempenho dos alunos foi satisfatório, 
ainda que uma parte deles tenha revelado 
necessidade de reforço de alguns 
conceitos. Isto nos leva a inferir a 
necessidade de uma retomada - para 
aqueles alunos - dos procedimentos 
ministrados ou ainda, do uso de outras 
estratégias que melhor se adaptem às 
particularidades daqueles alunos. 

De forma geral, os alunos 
demonstraram grande iniciativa e 
proatividade. As aulas se deram 
exatamente de acordo com o cronograma 
proposto. Isto revela a relevância que os 
alunos deram à atividade, sugerindo 
inclusive algumas modificações:  a primeira 
refere-se à questão 5, considerada por eles 
acharam um tanto vaga; sugeriram mais 
especificidade, mas não souberam  sugerir 
modificações para a adequação da 
questão. A segunda sugestão foi que se 
fizessem seminários entre os grupos de 
discussão, cada um apresentando um mito 
ou fato do senso comum e depois, 
apresentando a explicação científica para 
cada um deles. Para tanto, uma aula a mais 
teria que ser inserida no cronograma. 

___________________________________________________________________ 
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