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CAPA – ERA DIGITAL
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"A era das decisões humanas está chegando ao
fim. Os algoritmos tomaram o poder"
Tiago Cordeiro
especial para a Gazeta do Povo[13/07/2018] [12:14]

“Os algoritmos têm impacto no que você compra, nos filmes que vê e na
informação que recebe”, acrescenta Thomas Gegenhuber, professor de
transformação digital da Universidade Leuphana, da cidade alemã de
Lüneburg. “Ter controle sobre esses mecanismos é ter um grande poder,
porque os humanos sempre tomam decisões baseadas nas informações que
recebem do ambiente”. Mas, afinal, o que são algoritmos?
São listas de comandos, que formam um passo-a-passo com um objetivo
pré-estabelecido. A sequência de etapas precisa ser definida de uma maneira
que não abra margem para interpretações e ambiguidades. Por exemplo: uma
máquina pode ser instruída para preparar uma panela de arroz, mas é
necessário determinar quantidades exatas dos ingredientes e tempos exatos
para o cozimento. O comando deve definir, por exemplo, que o fogo seja
desligado depois de 10 minutos; não adianta exigir que a máquina observe a
água abaixar para desligar o fogão. Esta lista de comandos substitui a
inteligência humana, mesmo que até certo ponto. Com a vantagem de que
computadores processam quantidades muito maiores de informação.
O conceito de algoritmo surgiu no século IX, pelas mãos do matemático
árabe Al Khowarizmi, e foi fundamental para o desenvolvimento de máquinas
capazes de fazer contas mais rápido do que pessoas, incluindo ábacos,
calculadoras e computadores. São conjuntos de algoritmos, executando
tarefas em alta velocidade, que garantem o funcionamento de computadores,
videogames, smartphones, aparelhos de GPS, softwares de análise de risco
para concessão de empréstimos ou modelos de análise de clima.
Existem até mesmo algoritmos capazes de escrever novos algoritmos, de
forma que máquinas são capazes de ensinar outras máquinas.
“Um dos motivos pelos quais usamos algoritmos é porque muitas das
novas companhias de alcance global precisam gerenciar um grande número
de pessoas, com eficiência e custo baixo”, diz Lior Zalmanson.
“Pense no Facebook: eles têm mais de um bilhão de usuários. Os
algoritmos que os gerenciam são mais rápidos e não recebem salários
mensais, não reclamam nem fazem greve”. Por enquanto, diz ele, ainda
existem limitações. “Os algoritmos são muito dependentes de como foram
programados, não costumam ser criativos e não sabem lidar com situações e
condições inesperadas. Mas, com o passar do tempo, eles vão se tornar mais e
mais espertos e muito melhores do que os humanos, em muitas outras
tarefas”.
Não só apenas as redes sociais e as grandes plataformas de internet que
utilizam algoritmos. Empréstimos e financiamentos bancários também são
concedidos com base neles, assim como os preços de planos de saúde e os
cálculos implicados nas grandes cadeias logísticas. Em Wall Street, são os
algoritmos que controlam 70% do fluxo, assim como diferentes prefeituras ao
redor do mundo já recorrem a eles para gerenciar sistemas de semáforos.
No futuro próximo, as aplicações vão se multiplicar. Os carros
autônomos precisam dos algoritmos para existir. Ao usá-los, a polícia pode
melhorar o desempenho e investir recursos em regiões de maior risco. A
gestão de orçamentos dos órgãos públicos pode melhorar exponencialmente,
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com a possibilidade de limitar o impacto da corrupção. A seleção
dos melhores candidatos a uma vaga de trabalho também vai
passar por esses critérios mais objetivos.
“Os algoritmos vão começar a afetar o desenho de nossas
casas e cidades, as redes de transporte, o processamento de lixo e a
linha de montagem de fábricas. Existe muita redundância no
mundo, em resultado da maneira como os humanos conduzem os
processos”, já escreveu Baratunde Thurston, do Massachusetts
Institute of Technology (MIT) Media Lab.
Mas, para essse novo cenário se concretizar, os algoritmos
ainda precisam passar por melhorias. Um caso emblemático foi
protagonizado pela Microsoft. Em 2016, a empresa desenvolveu um
robô chamado Tay, para responder aos usuários do Twitter. A
proposta era que Tay aprendesse na medida em que interagisse
com os posts. O resultado foi catastrófico: depois de poucas horas,
Tay estava disparando tuítes racistas e sexistas.
Quando os usuários usavam o comando “repeat after me”
(“repita depois de mim”), e na sequência, escreviam uma
mensagem qualquer, o robô fazia precisamente isso: postava em
seu próprio nome a mensagem do usuário, por mais absurda que
fosse. Mas, em outros casos, foi o próprio Tay que postou frases
sozinho – em uma delas, dizia que o feminismo é como um câncer.
O Facebook teve outra dificuldade: ao substituir editores
humanos por robôs, descobriu que os algoritmos não sabem
diferenciar notícias reais de fake news.
Algoritmos são eficientes e rápidos. Sem eles, seria muito
mais caro e lento gerenciar uma série de sistemas que fazem parte
de nossas vidas. Mas o que acontece quando um algoritmo passa a
gerar outros algoritmos, que por sua vez podem ser usados em
carros autônomos ou robôs de guerra? O risco não é alto demais?
É, sim.
“Se os algoritmos gerenciam nossas vidas, nós, como
sociedade, precisamos questionar suas ações, seus métodos e seus
resultados”, responde Lior Zalmanson.
“Uma das questões mais cruciais do momento é a
transparência. Temos o direito de saber como foram programados
os algoritmos que lidam com nossos dados pessoais, mesmo
quando eles pertencem a companhias privadas, como o Facebook
ou o Google”.
O professor Thomas Gegenhuber sugere uma medida
concreta: “deveríamos pensar em criar uma agência reguladora
especial, com poder para aprovar os algoritmos desenvolvidos pelas
organizações”. Ele não está sozinho. Muitos outros pesquisadores
vêm pedindo que o governo americano crie uma agência
reguladora. “Vai demorar um tempo para nós alcançarmos o
conhecimento necessário para conhecer e direcionar o poder dos
algoritmos. Até lá, não sabemos se eles estão sendo aplicados de
forma segura”, já opinou, por exemplo, Chris Kutarna, professor da
Oxford Martin School.
Baratunde Thurston, por sua vez, alertou para um problema:
as regras estabelecidas para os algoritmos podem ser ditadas por
humanos, o que pode aumentar exponencialmente o preconceito:
“Os produtores de algoritmos e as pessoas que coletam dados
poderão esquecer de testar sistemas de reconhecimento de
imagem em peles escuras. Estamos supondo que as máquinas são
mais espertas, mas vamos descobrir que elas são tão burras quanto
nós, apenas melhores em disfarçar”.
E mais: em janeiro de 2017, o instituto Future of Life publicou
uma lista de princípios da inteligência artificial, com mais de 1600
signatários, incluindo Elon Musk e Steven Hawking. Eles não têm
dúvidas: a humanidade vai precisar controlar de perto os
algoritmos."
Fonte: https://www.gazetadopovo.com.br/ideias/a-era-das-decisoes-humanasesta-chegando-ao-fim-os-algoritmos-tomaram-o-poder1sdtyqoap5v6kivhan5on5gdh/ Acesso em 12/09/2019
Copyright © 2019, Gazeta do Povo. Todos os direitos reservados.Bertolt Bre
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cht faleceu em Berlim - Alemanha, vítima de um ataque cardíaco, no dia 15 de agosto de
1956.

SER PROFESSOR –

(...) e o sensato

reflete”.
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A IDEOLOGIA NA SOCIEDADE DE DADOS.
A FUNÇÃO DOS ALGORITMOS NO DIRECIONAMENTO POLÍTICO-IDEOLÓGICO

Armando Takeo Ishibashi Junior
Mestrando em Filosofia do Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Especialista em
Direito Empresarial e Processual Civil pela Escola Paulista da Magistratura. Graduado em Direito pela
Universidade Paulista – UNIP. Professor do Curso de Direito do Centro Universitário Santa Rita de Cássia
armando_takeo@hotmail.com

Pedro Estevam Alves Pinto Serrano
Pós-Doutor em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa. Doutor e Mestre em Direito do Estado pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Advogado. Professor da Faculdade de Direito da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)
pedroadv@uol.com.br

RESUMO: A revolução tecnológica impactou profundamente a sociedade, transformando-a em uma
verdadeira sociedade de dados. Desta forma, as informações dos usuários inseridas na rede mundial
de computadores são armazenadas e utilizadas de diversas maneiras por algoritmos criados
especialmente para processamento de um grande volume de dados. Pretendemos, por intermédio
do presente artigo, analisar a função que os algoritmos exercem no direcionamento ideológico,
principalmente em razão da polarização política ocorrida no processo eleitoral brasileiro de 2018.
Palavras-chave: Ideologia; Sociedade; Dados; Função; Algoritmos; Direcionamento; Ideológico.

IDEOLOGY IN THE DATA SOCIETY.
THE FUNCTION OF THE ALGORITHMS IN POLITICAL IDEOLOGICAL DIRECTIONING
ABSTRACT: The technological revolution has profoundly impacted society, transforming it into a true
data society. In this way, the information of the users inserted in the world wide web is stored and
used in several ways by algorithms created especially for processing a large volume of data. We
intend, through this article, to analyze the role that algorithms play in the ideological directioning,
mainly because of the political polarization occurred in the Brazilian electoral process of 2018.
Keywords: Ideology; Society; Data; Function; Algorithms; Direction; Ideological.

Sumário:
Introdução; 1. Origem e finalidade dos algoritmos; 2. A relevância dos algoritmos na Infoera; 3.
Algoritmos e redes sociais; 4. Algoritmo como instrumento politico; Conclusão.

ISSN 1980 – 1742

Ano 14 - Número 30 – Dezembro de 2019

7
INTRODUÇÃO

A revolução digital impactou
profundamente o comportamento da
sociedade,
transformando-a
em
uma
verdadeira sociedade de dados.
Desta forma, as informações dos
usuários inseridas na rede mundial de
computadores são armazenadas e utilizadas
de diversas maneiras por algoritmos criados
especialmente para processamento de um
grande volume de dados.
Pretendemos, por intermédio do
presente artigo, analisar a função que os
algoritmos exercem no direcionamento
ideológico, principalmente em razão da
polarização política ocorrida no processo
eleitoral brasileiro de 2018.
Contudo, antes de abordarmos
esta questão, analisaremos a origem e a
finalidade dos algoritmos, a fim de facilitar a
compreensão do eixo central da pesquisa,
inclusive para eliminar falsas premissas
teóricas.
Em seguida, apontaremos a
relevância que os algoritmos exercem na
denominada Infoera, momento em que
aproveitaremos
a
oportunidade
para
esclarecer, ainda que brevemente, algumas
características presentes na sociedade de
dados, assim reconhecida por depender cada
vez mais da tecnologia para organização da
vida social.
Na
sequência,
abordaremos,
sucintamente,
o
funcionamento
dos
algoritmos nas redes sociais, de modo a
esclarecer a maneira pela qual ocorre o
compartilhamento das informações entre seus
usuários.
Por fim, pretendemos analisar a
utilização do algoritmo como instrumento
político, bem como o fenômeno da
polarização política, para ao final lançar as
conclusões indispensáveis ao arremate do
trabalho.
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1. Origem e finalidade dos algoritmos
Desde os primórdios da civilização
grega buscavam os filósofos aprimorar a
realização das inúmeras tarefas cotidianas.
Para tanto, eliminavam etapas tidas como
inúteis ou desnecessárias, notadamente para
aperfeiçoamento do processo educacional dos
jovens gregos, método este que ficaria
conhecido, desde a Grécia arcaica, até o fim
do século V, como Paideia1.
Surgia, assim, a noção de
algoritmo, como método destinado à
representação das fases necessárias para
realização das atividades comuns.
Em seguida alguns filósofos, por
serem hábeis matemáticos, passaram a
padronizar as etapas de suas pesquisas, de
modo a reproduzirem, por repetidas vezes, os
resultados anteriormente alcançados.
Estas
análises,
voltadas
principalmente para a demonstração dos
fenômenos naturais, permitiu a Eratóstenes
de Cirene, importante matemático do século II
da era anterior a Cristo, legar para a
humanidade a fórmula necessária para
calcular a circunferência da Terra. Outro
importante trabalho desenvolvido por este
pensador africano, e que ficaria imortalizado
com o título de crivo de Eratóstenes, dizia
respeito à elaboração do método utilizado
para identificar os números primos dentre os
naturais2.
No
século
seguinte,
outro
relevante matemático, Euclides de Alexandria,
também viria a revolucionar o campo da
1

Nesse sentido, interessante se mostra a abordagem de Pierre Hadot
(1999, p. 30-31): “Pode-se falar também de filosofia antes da filosofia a
propósito de outra corrente do pensamento grego pré-socrático: refirome às práticas e teorias que se reportam a uma exigência fundamental
da mentalidade grega, o desejo de formar e de educar, o cuidado daquilo
que os gregos denominavam paideia. Desde os distantes tempos da
Grécia homérica, a educação dos jovens fora a grande preocupação da
classe dos nobres, daqueles que possuem a aretê, isto é, a excelência
necessária pela nobreza de sangue, que se tornará, mais tarde, com os
filósofos, a virtude, isto é, a nobreza da alma. Podemos fazer uma ideia
dessa educação aristocrática graças aos poemas de Teógnis, que são uma
compilação de preceitos morais. Essa educação é dada pelos adultos no
próprio grupo social. Prepara-se nele para adquirir as qualidades: força
física, coragem, senso de dever e de honra, que convêm aos guerreiros e
se encarnam nos grandes ancestrais divinos que se tomam por modelo. A
partir do século V, com o desenvolvimento da democracia, as cidades
terão o mesmo cuidado em formar os futuros cidadãos por meio de
exercícios corporais, ginástica e música, e por meio do espírito. Mas a
vida democrática engendra lutas pelo poder: é necessário saber
persuadir o povo, fazê-lo tomar essa ou aquela decisão na assembleia. É,
portanto, necessário, caso se queira tornar-se um chefe do povo, adquirir
a habilidade da linguagem. É a essa necessidade que há de responder o
movimento sofístico”.
2 Na concepção de Crease (2006, p. 17), o experimento de Eratóstenes
para medição do tamanho da Terra é considerado um dos dez mais belos
experimentos científicos da humanidade, notadamente por se valer de
um cálculo simples e instrutivo, que é refeito por crianças de escolas em
todo o mundo.
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pesquisa, sobretudo dos corpos naturais3.
Embora seja reconhecido como o criador da
geometria, Euclides desenvolveu, no campo
da matemática, um método simples e
eficiente para identificar o máximo divisor
comum entre dois números inteiros diferentes
de zero, sendo reconhecido por muitos como
um dos mais antigos algoritmos do mundo4.
Partindo desta singela abordagem
histórica, podemos perceber que a noção de
algoritmo, ainda que atualmente vinculada ao
campo da informática, é por ela utilizada
como forma de facilitar o processamento de
informações, com a consequente obtenção
dos resultados previamente estabelecidos.
Por isso os algoritmos, no campo
computacional, são conceituados por Salvetti
e Barbosa (1998, p. 5) da seguinte maneira:
Um algoritmo, intuitivamente, é uma
sequência finita de instruções ou operações
básicas
(operações
definidas
sem
ambiguidade e executáveis em tempo finito
dispondo-se apenas de lápis e papel) cuja
execução, em tempo finito, resolve um
problema computacional, qualquer que seja
sua instância.

Em razão da complexidade na
compreensão
de
um
algoritmo,
principalmente para aqueles que não estão
adaptados aos conceitos da computação,
destacamos novamente o trabalho de Salvetti
e Barbosa (1998, p. 6), que destacam a
possibilidade desta sequência finita de
instruções poder ser descrita através de
fluxogramas, pois:
No fluxograma, cada operação básica
(instrução) é representada por um desenho.
Na linguagem algorítmica cada operação
3

Ver a respeito BERLINSKI, David. Os elementos de Euclides. Uma
história da geometria e do poder das ideias. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.

4

Significativo dizer que Euclides foi fortemente influenciado por
Pitágoras, emblemático pensador pré-socrático, a quem se atribui a
própria fundação da matemática, sendo esta, inclusive, a observação de
Kahn (2007, p. 191): “Desde o tempo de Filolau e Arquitas, a pátria
pitagórica estabelecera-se no quadrívio, as ‘ciências irmãs’ aritmética,
geometria, música e astronomia. Estas (juntamente com o trívio de
gramática, retórica e dialética) continuaram a ser o currículo escolar
básico da Antiguidade tardia e, novamente, dos tempos medievais,
quando as escolas foram restabelecidas no modelo clássico. Com
Euclides, a geometria havia alcançado sua forma clássica, na qual perdeu
quaisquer características distintamente pitagóricas que pudesse ter tido.
(Naturalmente, certa influência pitagórica sobre a geometria é
conservada, pelo menos simbolicamente, na associação lendária de
Euclides I.47 com o nome de Pitágoras.)”.
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básica é escrita em uma linguagem
semelhante à linguagem natural, com
algumas regras comuns às linguagens de
programação.
Os fluxogramas são preferíveis em alguns
casos por permitir uma visualização global
do processo de resolução e de suas partes. A
linguagem algorítmica, por sua vez,
apresenta outras vantagens: é mais fácil
escrever do que desenhar (na maioria dos
casos) e a codificação em uma linguagem de
programação acaba se tornando uma
simples transcrição de palavra-chave.

Vale registrar que o processo no
aprendizado de algoritmos não é nada fácil,
sendo responsável, inclusive, pelas elevadas
taxas de repetência e evasão nos cursos
técnicos e superiores, comportamento este
que implicou até mesmo a modificação da
grade curricular.
Nesse tocante, Paz (2013, p. 227)
afirma que:

A dificuldade no aprendizado de algoritmos
nos Cursos Técnicos e Superiores explica a
alta taxa de repetência e evasão, para esta
disciplina, que é um pré-requisito para a
linguagem da programação. Devido a esse
motivo percebe-se a necessidade de criar a
disciplina de Raciocínio Lógico, voltada a
melhorar a motivação e facilitar o
aprendizado de algoritmos.

Portanto, os algoritmos, ao
contrário do que possa parecer ao senso
comum, não pretende responder à pergunta
sobre o que deve ser feito, mas sim como se
faz,
semelhantemente
aos
inúmeros
procedimentos que realizamos diariamente,
ainda que de forma intuitiva e automática,
quando executamos tarefas comuns, como
substituir uma lâmpada danificada, e até
mesmo na elaboração de um artigo científico,
com a utilização da metodologia científica.
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2. A relevância dos algoritmos na Infoera
A convivência do homem em
sociedade é marcada por ciclos históricos, ou
seja, por períodos que representam o próprio
estágio
de
evolução
humana.
Esta
periodização é representada, principalmente,
por conta das mudanças ocorridas pela
aquisição de conhecimentos, bem como pela
capacidade humana de absorvê-los e
reproduzi-los para as gerações futuras.
Foi assim que o homem passou do
período de caça-captura à sociedade
agropastoril, para em seguida atingir a
industrialização, avançando para a pósindustrialização, até atingir o estágio atual,
que é chamado por Zuffo (1997) de Infoera,
ou seja, uma sociedade informática que passa
a depender cada vez mais da tecnologia para
organização da vida social.
Como bem destacou o Professor
Livre-Docente da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC-SP), Márcio
Pugliesi, nas aulas da disciplina A Emergência
da Sociedade de Dados e o Direito Eletrônico,
ministradas no Curso de Mestrado em
Filosofia do Direito, durante o período de
fevereiro a junho de 2019: como toda nova
era, surgem com a sociedade de dados novas
promessas para velhos problemas, sobretudo
daqueles que apontam para a sempre urgente
e necessária melhoria das condições do
homem.
A
apresentação
de
novas
promessas acaba por ocasionar um
interessante efeito social, que é a elevação
das expectativas dos despossuídos frente aos
detentores do Poder, e que na sociedade de
dados
não
são
representados
necessariamente pela tradicional classe
política, mas por aqueles que dominam as
próprias ferramentas tecnológicas e que
passam a selecionar não apenas as tecnologias
que serão produzidas em larga escala, como
também a parcela da sociedade que terá
acesso a estes bens.
Prova disso é que no Brasil a
tecnologia se mostra ainda inacessível para
um grande número de pessoas, porque
remuneradas
por
salários
diminutos,
circunstância esta que as impedem de
desfrutar de algumas inovações, como acesso
à informação em qualquer lugar, isto em razão
do elevado valor do serviço de fornecimento

de dados5, compras on line, porque
desprovidas de meios de pagamento
eletrônico, entre outras ferramentas que
facilitam a realização de uma série de tarefas.
Interessante observar que a
inovação tecnológica, fruto do processo
evolucionário capitalista, acarreta, não raras
vezes, na própria destruição de bens de
consumo, além da abrupta transformação dos
processos de produção até então vigentes,
desestruturando, assim, a própria a sociedade,
com o crescente número de desempregados.
Nesse sentido, é a clássica
afirmação do economista e cientista político
Schumpeter (2017, p.121), ao dizer que, “em
outras palavras, o problema que usualmente
se toma em consideração é como o
capitalismo
administra
as
estruturas
existentes, sendo a questão relevante a de
saber como as cria e como as destrói”.
Portanto, não basta apenas lidar
com as promessas. É necessário também
garantir um grau mínimo de igualdade de
oportunidades e acesso aos novos bens e
serviços, que são atualmente oferecidos pelas
plataformas digitais.
É por isso que, para Zuffo (1997),
os principais desafios presentes na Infoera, e
que talvez representem o maior risco social,
digam respeito à manutenção da igualdade
entre os indivíduos, uma vez que:
Estamos talvez diante do maior desafio
enfrentado pela sociedade humana: a
Infoera, que traz em seu bojo uma plêiade
de promessas, que poderão resultar numa
idade de ouro para todas as artes e ciências
e uma infinidade de ameaças que poderão
resultar numa divisão da humanidade em
rígidas castas sociais, e numa nova Idade das
Trevas que poderá perdurar por muitos e
muitos séculos (ZUFFO, 1997, p. 10).

Acreditar piamente na concepção
salvadora da tecnologia, como instrumento
adequado para eliminar antigos conflitos
sociais decorrentes da luta de classes, é cair
no sedutor canto do utopismo tecnológico, tal
como defendido por Morozov (2018),
importante pesquisador bielorrusso, e
colaborador das renomadas revistas The New
York Times, e The Economist, que assim diz:
5

Basta observar que no ano de 2013 o valor do serviço de internet no
Brasil foi considerado o 2º mais caro do mundo (CAMPI, 2013).
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Não há como negar que os níveis de
desigualdade
econômica
estão
historicamente altos, que a globalização não
beneficiou a todos igualmente, e que o
mundo está repleto de pessoas furiosas que
usam o seu direito de voto para culpar o
sistema no poder. No entanto, embora não
haja dúvida quanto ao ressurgimento da
retórica populista – a ser seguida, sem
dúvida, pela prática populista - , isso pouco
afeta o pressuposto fundamental a respeito
da benevolência do setor tecnológico –
sobre o qual está baseada a ideologia
contemporânea do ‘utopismo tecnológico’.
Na verdade, seria possível ir além: é a
predominância dessa ideologia tecnoutópica
que permite ao projeto como um todo –
aquele convencido de eu vivemos numa
sociedade sem classes e de que os grandes
conflitos por recursos econômicos são coisa
do passado – prosseguir sem contestação.
Afinal, não é graças à tecnologia – todos
saúdam o celular! – que a África está saindo
da pobreza, juntando-se às classes médias
do mundo? Não é graças à tecnologia – Big
Data e algoritmos salvadores! – que aqueles
antes excluídos dos serviços financeiros
atualmente têm acesso a empréstimos – e
com taxas de juros não extorsivas? Não é
por meio da tecnologia que os pais que não
podem pagar uma babá conseguem ganhar
uma hora de tempo livre graças ao
YouTube? Enquanto a narrativa cultura
dominante considerar a tecnologia como a
arma dos fracos e dos pobres, e não como a
arma apontada aos fracos e pobres, há uma
pouca esperança de que fenômenos como o
extrativismo de dados sejam realmente
levados em conta. Aqui, claro, não se trata
tanto da tecnologia em sim, mas da
tecnologia tal como é manipulada hoje pelo
setor extrativista de dados. (MOROZOV,
2018, p. 173).

A aproximação entre o capital e a
tecnologia, principalmente, por conta do
desenvolvimento
de
mecanismos
de
inteligência artificial, que são direcionados
para potencializar o volume de troca de
informações entre os diversos mercados de
valores mobiliários espalhados mundo a fora,
revela outra questão importante, que é a
capacidade que as ferramentas tecnológicas
contam para fragilizar e promover constantes
ciclos de instabilidade na própria forma de
circulação do capital.
Nessa perspectiva, destaca o cada
vez mais influente professor universitário
camaronês Mbembe (2017, p. 30):
O poderio do capital – simultaneamente
força viva e criadora (quando é preciso
alargar os mercados e acumular lucros) e
processo sangrento de devoração (quando
se destrói irreversivelmente a vida dos seres
e
das
espécies),
aumentou
descontroladamente a partir do momento
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em que os mercados bolsistas escolheram
apoiar-se na inteligência artificial para
optimizar movimentos de liquidez. Como a
maioria destes operadores de alta
frequência utilizam algoritmos de ponta
para tratar a massa de informação trocada
sobre os mercados da Bolsa, têm de
funcionar em escalas microtemporais
inacessíveis aos homens. Hoje em dia, o
tempo de transferência de informação entre
a Bolsa e o operador é calculado em
milésimos de segundo. Juntamente com
outros
factores,
esta
extraordinária
compressão do tempo levou ao paradoxo
de, por um lado, assistirmos a um
espetacular crescimento da fragilidade e da
instabilidade dos mercados e, por outro, ao
seu quase ilimitado poder de destruição.

Portanto, é a partir do surgimento
da Infoera que a elaboração de algoritmos
computacionais passa a ganhar cada vez mais
destaque, inclusive em alguns segmentos
profissionais que tradicionalmente se
mostram reticentes aos avanços da
tecnologia, como ocorre com a área jurídica,
que, inclusive, se vê ameaçada com a criação
de robôs Advogados e Juízes.
A
propósito
disso,
aponta
Cantarini (2018, p. 19):
No início do mundo era o caos, ou era o
amor? De qualquer forma parece que havia
mais equilíbrio do que nos tempos atuais de
completa desordem e anomia, suspensão, o
Direito na corda bamba, sustentado por
uma Constituição de papel e por Tratados
Internacionais vazios, já que sem qualquer
eficácia prática ou força cogente. Um Direito
sonâmbulo, ultrapassado, distante da
realidade e do seu tempo à espera de uma
vacina antropofágica. Distante da vida e do
homem. Um Direito penhorado e leiloado
aos grandes grupos capitalistas, ao capital
internacional. Transpassou a humanidade e
virou técnica, e estamos no limiar de uma
revolução tecnológica com computadores já
praticando algumas funções de advogados e
juízes.

Esta possibilidade deixou de ser
tratada como simples romance de ficção
científica para se transformar em realidade,
tanto que alguns países já iniciaram o
desenvolvimento de tecnologia específica
para substituição em larga escala dos Juízes
por robôs. É o que ocorre, por exemplo, com a
Estônia, pequeno país báltico fronteiriço à
Rússia, com população estimada de 1,324
milhão, que já substituiu por algoritmos nada
menos do que treze funções que eram
realizadas exclusivamente por funcionários
públicos, tornando-se, assim, uma verdadeira
sociedade digital (ESTÔNIA, 2019).
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Curioso observar que a utilização
de Juízes robôs não é exclusividade da ciência
jurídica. Como se sabe, são realizados,
constantemente, inúmeros juízos de valor
moral para definir os rumos da nossa própria
vida. Basta verificar, para colocar à prova
aquilo que acabamos de afirmar, algumas
situações de trânsito, em que se exige a
escolha do menor dano possível que uma
colisão poderá ocasionar.
Possível perceber, portanto, que
os algoritmos utilizados pelos sistemas de
inteligência artificial não estão isentos ao
enfrentamento de alguns dilemas morais
comuns aos seres humanos, e não poderia ser
diferente, uma vez que esses mecanismos
informatizados são idealizados para substituir
a tomada de decisão humana frente às tarefas
cotidianas.
Nesse sentido, destacam Becker e
Lameirão (2017):
Apesar de úteis, tais considerações, na
verdade,
representam
somente
a
substituição de uma pergunta por outra, de
modo que persiste a questão: como conciliar
a dignidade da pessoa humana com
problemas como aquele aqui descrito, em
que necessariamente haverá perda de
vidas? É exatamente esse o dilema que os
AVs vão enfrentar quando tiverem que
tornar uma decisão potencialmente fatal no
trânsito.

Por mais singelo que este dilema
moral possa parecer, importante dizer que o
referido questionamento é extremamente
relevante para a atual sociedade de dados,
principalmente diante da busca pela produção
de carros autônomos que possam substituir
motoristas imprudentes, inseguros, e até
mesmo aqueles que buscam apenas utilizar
melhor o precioso tempo perdido durante o
deslocamento diário6.
Em sendo assim, pode-se perceber
que as soluções dos problemas cotidianos
revelam a importância dos algoritmos na
Infoera, uma vez que a reunião de dados e a
capacidade
de
processamento
das
informações possíveis auxiliam na tomada de
6

Os problemas de mobilidade urbana que assolam os países de
desenvolvimento tardio impactam profundamente a própria economia
local, uma vez que representam perdas monetárias estimadas em até
1,8% do Produto Interno Bruto – PIB. No Brasil, segundo recentes
estudos, esta perda total anual corresponde a 2,6% do PIB Nacional, o
que representa algo em torno de R$99 bilhões. Para uma análise mais
detalhada desta questão, recomenda-se a leitura do artigo de Guilherme
Szczerbacki Besserman Vianna e Carlos Eduardo Frickmann Young, “Em
busca do tempo perdido: Uma estimativa do produto perdido em
trânsito no Brasil”. Revista de Economia Contemporânea, São Paulo, v.
14, n. 2, p. 403-416, 2018.
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decisões mais qualificadas, o que acaba por
colaborar com a crescente onda de
transformação das decisões humanas em
ciência exata7.
3. Algoritmos e redes sociais
A popularização dos algoritmos se
deve ao sucesso das redes sociais, que são
estruturas sociais compostas por pessoas ou
organizações, conectadas por um ou vários
tipos de relações, que compartilham valores e
objetivos comuns. Este interesse ocorreu,
sobretudo, a partir do questionamento acerca
do número de pessoas que poderiam ter
acesso ao material compartilhado por seus
usuários.
As principais redes sociais, como
Facebook, Twitter e Instagram, utilizam
algoritmos para compartilhamento das
informações entre seus usuários. Dessa forma,
a exibição do conteúdo na timeline independe
da vontade do usuário, que recebe o
conteúdo que foi previamente selecionado
pelo algoritmo.
O funcionamento do algoritmo
pode variar de acordo com a plataforma
utilizada. Para se ter ideia, por exemplo, o
Instagram utiliza os critérios de idade,
engajamento e afinidade para selecionar as
informações que deverão circular entre
usuários com o mesmo perfil. Por outro lado,
o Facebook, que é a principal rede social do
mundo, direciona as informações a partir do
conteúdo postado, de modo a permitir maior
interação entre seus usuários. Um pouco mais
sofisticado, o Twitter adota como fatores de
ranqueamento o comportamento do usuário,
os tranding topics, ou seja, os assuntos mais
quentes do momento, que passam a ser
exibidos com prioridade no feed de notícias, e
a cronologia inversa, que permite ao usuário
visualizar os tweets dos perfis seguidos em
ordem contrária8.
Em uma sociedade de dados, o
conhecimento do funcionamento dos
algoritmos nas redes sociais se revela de
fundamental importância, principalmente
para aqueles que buscam utilizar essas
plataformas como instrumento de marketing
7

É recomendável ao interessado a leitura da obra de Brian Christian e
Tom Griffiths, Algoritmos para viver: A ciência exata das decisões
humanas. Tradução Paulo Geiger. São Paulo: Companhia das Letras,
2017.

8

Estas informações encontram-se disponíveis em:
https://www.mlabs.com.br/blog/algoritmo-das-redes-sociais/.
em: 27 jun. 2019.
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de conteúdo, e até mesmo como ferramenta
de propaganda eleitoral9.
Além do mais, os algoritmos
utilizados pelas redes sociais acabam por
influenciar o próprio comportamento de seus
usuários, uma vez que são enviesados pelas
visões de mundo de seus programadores, não
sendo raras as situações em que algoritmos
foram utilizados para promover preconceitos
de cunho racista e sexista (VICENTE, 2018).
4. Algoritmo como instrumento político
Conforme
observamos,
os
algoritmos nada mais são do que
procedimentos facilitadores para repetição de
resultados previamente estabelecidos.
O desejo pelo controle de
resultados sempre esteve presente na vida do
ser humano. Basta dizer que buscamos
antever as condições climáticas para decidir
qual roupa vestir. Uma peça de roupa mais
amena para suportar o calor escaldante ao
longo do dia, ou uma malha que permita
aquecer o corpo diante de uma inesperada
queda na temperatura?
Caso
fosse
possível
obter
previamente o resultado de uma partida de
futebol, certamente aumentariam as apostas
na loteria esportiva, isto em razão da certeza
na premiação. Nas sociedades pautadas pelo
regime democrático, antever o resultado de
uma eleição permitiria, em última análise,
antecipar-se a ideologia política que passaria o
controlar o poder político.
Diante do crescente acesso às
redes sociais no Brasil, tais como Facebook,
Twitter, Instagram e Youtube, foi possível
perceber durante as eleições ocorridas no ano
de 2018 um direcionamento políticoideológico ocasionado pelos algoritmos que

9 Interessante destacar que a propaganda política se subdivide em
propaganda partidária, intrapartidária e eleitoral. Nesse sentido, adverte
Castro Pinto (2019, p. 2) que: “A propaganda política se subdivide em
propaganda partidária, intrapartidária e eleitoral. A primeira consiste na
divulgação gratuita, mediante transmissão por rádio e televisão, de
temas ligados exclusivamente aos interesses programáticos dos partidos
políticos, preponderando a mensagem partidária ou a difusão das
realizações dos seus filiados, no desiderato de granjear novos adeptos. A
propaganda intrapartidária é aquela realizada pelos filiados de um
partido político, postulantes a candidatura a cargo eletivo, com escopo
de convencer os correligionários de sua agremiação, que vão participar
da convenção, a indicarem sue nome. Por fim, a propaganda eleitoral é
aquela que visa à captação de votos, facultada aos partidos, coligações e
candidatos que, por intermédio dos meios publicitários permitidos em
lei, procuram influenciar no processo decisório do eleitorado, divulgando
o curriculum dos candidatos, suas propostas e mensagens”.
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são utilizados no gerenciamento das contas
dos usuários das redes virtuais10.
Este direcionamento promoveu a
formação de grupos de interesses herméticos,
isolando uma grande quantidade de pessoas
que não comungavam dos mesmos ideais
políticos, quer daqueles defendidos pelo
campo progressista, quer mesmo pelos
adeptos do conservadorismo11.
Os algoritmos se alimentam das
informações presentes nas mídias sociais para
oferecer aos usuários uma maior quantidade
de conteúdo semelhante, algo que ocorre
desde 1996 pelo Google, e que passou a ser
utilizado também pelo Facebook, a partir dos
anos 2000. As informações tidas como
relevantes são obtidas por intermédio da
interação do usuário com a rede social. Dessa
forma, curtir ou compartilhar uma simples
publicação já se mostra suficiente para que o
algoritmo considere este conteúdo como
relevante, direcionando as ações do usuário
para interagir com outras pessoas que
comungam do mesmo pensar, formando,
assim, verdadeiras bolhas políticas (REDES,
2016).
É por isso que existem autores que
atualmente sustentam a tese de que a
próxima revolução política será pelo controle
dos algoritmos. Nesse sentido, afirma Cathy
O’Neil, matemática doutora em Harvard, com
pós-doutorado pelo Instituto de Tecnologia de
Massachusetts (MIT), em entrevista concedida
a Castilho (2018):
Acredito que os algoritmos substituirão
todos os processos burocráticos humanos
porque são mais baratos, mais fáceis de
manter e muito mais fáceis de controlar.
Então, sim: a questão de quem está no
controle está relacionada a de quem
implanta esse algoritmo. Espero que
tenhamos controle com prestação de contas
sobre eles. [...]

10 Ainda que crescente o número de usuários da internet, oportuno
destacar que no Brasil, segundo aponta o Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), a internet reproduz a desigualdade que
historicamente assola a população, uma vez que 90% das pessoas nas
classes A e B são usuárias de internet, ao passo que nas classes D e E
apenas 42% estão conectadas ao mundo virtual. Outras informações que
permitem compreender os fatores de desigualdade digital podem ser
analisadas diretamente no sítio eletrônico do supramencionado instituto
de pesquisa em:
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&id=34801.

Acesso em: 26 de jun. 2019.
11 Estudo conduzido pelo renomado Instituto de Tecnologia de
Massachusetts (MIT) revelou o papel que as redes sociais exercem, ao
reforçar ideias preconcebidas. Esta observação foi apontada pouco após
as eleições norte-americanas de 2016, que elegeram o republicano
Donald Trump como o 45º Presidente dos Estados Unidos da América
(ZUCKERMAN, 2017).
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Os políticos pensam que, a partir de sua
posição, eles terão controle sobre os
algoritmos em suas mãos, de modo que não
querem renunciar a esse poder, mesmo que
seja ruim para a democracia.
É uma consideração muito séria. Como eu
disse no livro, Obama foi adorado pela
esquerda pelo uso de big data para
aumentar as doações ou melhorar a
segmentação de mensagens. Mas esse foi
um precedente muito perigoso: nas últimas
eleições vimos como a campanha Trump
conseguiu suprimir o voto dos afroamericanos graças à mesma segmentação
de mensagens através dos algoritmos do
Facebook.

Portanto, as disputas ideológicas
passarão a ser cada vez mais acirradas, uma
vez que as correntes políticas poderão ser
facilmente identificadas pelo grupo social
opositor. Prova disso é que a empresa
jornalística Folha de S. Paulo desenvolveu, em
meados de maio de 2019, uma interessante
ferramenta denominada de GPS Ideológico,
que analisou o comportamento de 1,7 milhão
de usuários e influenciadores políticos no
Twitter12. Esta ferramenta, que utiliza o
modelo estatístico, mapeou a afinidade dos
seguidores, bem como dos influenciadores
digitais,
sugerindo
novos
usuários
supostamente
desconhecidos,
que
compartilham do mesmo posicionamento
político. Dessa maneira, seguir um
determinado político, ou até mesmo artistas
tidos como politizados, poderá direcionar o
usuário para um específico grupo de interesse
ideológico.
Outro fato curioso diz respeito à
velocidade pela qual ocorre a polarização
ideológica, comportamento este que foi
observado pelo professor de Gestão e
Organizações da Kellogg, Brian Uzzi, que
conduziu uma equipe de profissionais italianos
para acompanhar as discussões ocorridas
dentro de ambientes virtuais politicamente
polarizados (A SURPREENDENTE, 2017). Em
poucos minutos, uma determinada publicação
de conteúdo político é direcionada para os
usuários que são identificados a partir do
registro dos fluxos das informações colhidas
na internet, semelhante ao que ocorre, por

exemplo, quando realizamos a pesquisa de
determinado produto no buscador de
conteúdo, e, em seguida, ao acessarmos
qualquer página da internet, recebemos
imediatamente, caso não seja acionado o
bloqueador de pop-ups, diversos materiais de
publicidade relacionados ao item pesquisado.
Como tentativa de escapar das
câmaras de eco nas quais os usuários se
isolam, foram desenvolvidos FlipFeed’s, que
nada mais são do que módulos de extensão
utilizados para adicionar funções a outros
programas, ou seja, um plug-in que permite
aos usuários substituir o fluxo das informações
por dados aleatórios e ideologicamente
diferentes de outras pessoas.
O desafio de romper com as
bolhas ideológicas exigirá, não apenas dos
candidatos que concorrerão às eleições
futuras, como também dos profissionais da
área de comunicação, a elaboração de novas
técnicas de convencimento que permitam a
adesão do número necessário de eleitores, até
então reticentes, às pautas ideológicas
defendidas pelos postulantes ao cargo de
representação política.
Outro aspecto curioso que
também
vem
sendo
observado,
principalmente pelos estudiosos da área do
Direito Eleitoral, diz respeito à extensão do
direito de resposta assegurado pelo Artigo 5º,
inciso V, da Constituição Federal de 198813,
para ofensas circuladas em redes sociais.
Esta preocupação ocorre porque
os algoritmos selecionam as informações
colhidas a partir dos feeds de notícias que
interessam aos usuários dos diferentes grupos
ideológicos, impedindo, assim, a efetiva
circulação da mensagem pela qual se busca a
reparação da honra do ofendido.
Para que se possa ter a exata
dimensão deste cenário, transcreveremos a
situação hipotética apresentada por Guedes
(2017), que de maneira bastante didática
procura apontar as dificuldades técnicas
oferecidas pelo Facebook para cumprimento
do direito de resposta:
“Imaginemos que Alice resolve publicar uma
informação caluniosa sobre o candidato
Bob, que pertence à posição política Z.
Considera ainda que, assim como nos dias
atuais, haja excessiva polarização política na
sociedade em questão. A informação
publicada por Alice, ainda que colocada

12

A metodologia completa utilizada na elaboração desta ferramenta,
que inclusive foi inspirada no modelo estatístico desenvolvido pelo
cientista político da London School of Economics, Pablo Barberá, como
descrita na reportagem de Daniel Mariani, Fábio Takahashi, Simon
Almeida e Thiago Ducroquet, “GPS Ideológico. Análise do debate político
no Twitter”, que pode ser acessada em:
https://temas.folha.uol.com.br/gps-ideologico/reta-ideologica/aposicao-ideologica-de-mil-influenciadores-no-twitter.shtml.
Acesso em: 26 jun. 2019.
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13

CF/1988, Art. 5º, inciso V: “é assegurado o direito de resposta,
proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral
ou à imagem”.
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pública, repercutirá em sua rede de
contatos, sendo visível, recebendo curtidas
e compartilhamentos.
Neste caso, é natural considerar que o
referido post, ganhando popularidade e
propagação orgânica, circule em uma rede
de perfis que sejam identificados com a
ideologia A, devido à seleção de relevância
feita pelo algoritmo e apresentação feita no
feed de notícias das pessoas dessa rede.
Portanto, a informação caluniosa circulou
pela rede em uma determinada superfície
de
contato
identificada
com
o
posicionamento político A.
Bob, inconformado com a calúnia sobre si,
consegue exercer o direito de resposta,
obrigando o perfil Alice a remover o post
calunioso e a publicar a informação correta,
incluindo a ciência da decisão judicial. É
natural que o post resposta tenha
informação divergente e eventualmente
oposto ao post calunioso.
O perfil A cumpre a decisão judicial e publica
o post resposta. Ainda que publicado em
privacidade
pública,
o
post
não
necessariamente será apresentado em toda
rede contatos de A, uma vez que seu
conteúdo não será selecionado pelos
algoritmos para aparecer nos feeds de
notícias de cada membro da rede de contato
A.
Ainda assim, para aqueles em que a notícia
aparecer no feed de notícias, provavelmente
não receberão likes suficientes para ganhar
a mesma audiência que o post calunioso.
Não terão, dessa forma, a mesma
propagação orgânica que a informação
caluniosa na rede A (GUEDES, 2017, p. 7778).

Dessa forma, os algoritmos se
revelam, cada vez mais, como importantes
instrumentos responsáveis pelo agrupamento
de interesses políticos, circunstância esta que,
curiosamente, coloca em xeque o secular
dogma da liberdade de consciência, uma vez
que esta se mostra, atualmente, direcionada
pelos idealizadores dos algoritmos.

Conclusão
Conforme verificamos a partir da
exposição do presente trabalho, estamos
vivendo os primeiros momentos da nova
sociedade de dados, esta que é fortemente
influenciada pelos algoritmos digitais e que
estão presentes, cada vez mais, na vida do
indivíduo hipermoderno14.

Os impactos da tecnologia na
sociedade são extremamente significativos,
porque
transformadores
das
diversas
atividades que, até então, eram reservadas
exclusivamente à atuação intelectual do ser
humano. A atividade de julgar seus
semelhantes deixou de ser exclusiva ao
homem, que agora procura ensinar a máquina
a realizar escolhas éticas que implicam o
sacrifício de relevantes bens jurídicos
conquistados historicamente, por exemplo, a
própria vida humana, bem como a liberdade
de expressão.
Podemos
concluir
que
o
desenvolvimento e aperfeiçoamento dos
algoritmos utilizados nas redes sociais
exercem grande influência no direcionamento
ideológico, principalmente no campo da
política, contribuindo, assim, para a
polarização das ideias. Esta orientação do
intelecto acaba por suprimir a vontade dos
usuários das redes sociais, que passam a
interagir, apenas e tão somente, com
conteúdos previamente selecionados pelo
algoritmo, e que também expressam a
ideologia de seus programadores.
Dessa maneira, verificamos que a
luta política estará concentrada no controle
dos algoritmos, porque estes representam,
em última análise, as atuais ferramentas
necessárias para se atingir, de maneira
absolutamente satisfatória, o direcionamento
político necessário à captação de votos para
obtenção da sempre desejada vitória eleitoral.
Além disso, observamos que o
surgimento das chamadas bolhas políticas
aponta para a necessidade de se repensar a
própria política, haja vista que o acirramento
das discussões relacionadas a temas sensíveis
tende a suprimir o diálogo conciliador entre os
polos ideológicos antagônicos e que se
mostram insuscetíveis à mudança.

14

Sobre a hipermodernidade, recomenda-se a leitura da obra de Gilles
Lipovetsky e Sébastien Charles, intitulada Os tempos hipermodernos. São
Paulo: Almedina Brasil/Edições 70, 2011.
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RESUMO
Este trabalho é parte de uma pesquisa para conclusão do curso de Pós-Graduação em
Psicopedagogia realizada no Centro Universitário Santa Rita (UniSantaRita). A pesquisa teve por
objeto de estudo as expectativas de projeção-identificação individual de jovens atendidos no Centro
para Juventude Helena Portugal Albuquerque – CJ, localizado no distrito Jaçanã/Tremembé, com a
finalidade de responder à problemática de se há nesses centros de serviços conveniados uma
formação integral para seu público-alvo. Para isso, metodologicamente optou-se não só por fontes
bibliográficas e documentais, mas também por uma pesquisa com abordagem qualitativa, por meio
de uma entrevista semiestruturada, de maneira a atender vários referenciais epistemológicos. A
entrevista tornou-se instrumento de coleta de dados, importante para se verificar a relevância
desses espaços educativos não-formais na construção de tomadas de consciências significativas para
que esses jovens possam enfrentar as adversidades da vida com mais segurança e dedicação.
Palavras-chave: Educação não-formal. Expectativas de projeção-identificação de jovens. Ensino
significativo. Formação integral da juventude. Entrevista semiestruturada.

ABSTRACT
This work is part of a research to conclude the Postgraduate Course in Psychopedagogy held at the
Centro Universitário Santa Rita [Santa Rita University Center] - UniSantaRita. The objective of the
research was to study the expectations of individual projection-identification Centro para Juventude
Helena Portugal Albuquerque [of young people assisted at the Helena Portugal Albuquerque Youth
Center] - CJ, located in the Jaçanã/Tremembé district, in order to answer the problem of whether
there are such services centers integral training of your target audience. For this, methodologically
we chose not only bibliographic and documentary sources, but also bibliographic and a research with
qualitative approach through a semi-structured interview, in order to meet various epistemological
references. The interview became an important data collection instrument to verify the relevance of
these non-formal educational spaces in the construction of significant awareness so that these young
people can face the adversities of life more safely and with dedication.
Keywords: Non-formal education. Expectations of projection-identification of young people.
Meaningful teaching. Integraltraining of youth, Semi-structured interview
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Considerações iniciais
O CJ é um Serviço conveniado com a
Prefeitura da cidade São Paulo, que promove
a convivência e o fortalecimento de vínculo
familiar por meio da realização de oficinas
profissionalizantes e socioeducativas para
jovens na faixa etária de 15 a 17 anos e 11
meses. Por ser um espaço não-formal
educativo pode-se entender que a
organização em questão pertence a uma
entidade política, profissional, científica e
cultural com a finalidade de promover
atividades de caráter intencional, que se
preocupam com a realidade social de crianças
e adolescentes que vivem em regiões
periféricas de baixa renda.
Este trabalho é parte de uma pesquisa
para conclusão do curso de Pós-Graduação em
Psicopedagogia
realizada
no
Centro
Universitário Santa Rita (UniSantaRita). A
pesquisa foi desenvolvida com os jovens do
Centro para Juventude Helena Portugal
Albuquerque – CJ, localizado no distrito
Jaçanã/Tremembé.
Nesta pesquisa foi adotada uma
abordagem qualitativa, tendo-se por enfoque
os estudos bibliográfico e documental, além
de, por compreender que existe uma relação
dinâmica entre o mundo real e sujeito, uma
relação direta entre o mundo objetivo e a
subjetividade do sujeito, conforme afirma
Chizzotti:
O conhecimento não se reduz a rol de
dados isolados, conectados por uma
teoria explicativa; o sujeito observador é
parte integrante do processo de
conhecimento
e
interpreta
os
fenômenos,
atribuindo-lhes
um
significado. O objeto não é parte inerte
ou neutra; está possuído de significados e
relações que sujeitos concretos criam em
suas ações (CHIZZOTTI, 1995, p. 79).

Tal abordagem possibilita analisar os
significados que os indivíduos dão as suas
ações, no meio em que constroem suas vidas.
Portanto, a entrevista é um instrumento de
coleta de dados que oferece uma alternativa
para obtenção de dados documental, por
ISSN 1980 – 1742

meio de uma entrevista semiestruturada, de
maneira a atender vários referenciais
epistemológicos. Com isso, optou-se pela
liberdade de expressão, evitando-se o
“engessamento”
das
respostas
sobre
determinados temas. Essa técnica oferece
uma forma de diálogo em que uma parte
busca obter dados e a outra se apresenta
como fonte de informações, permitindo,
assim, uma interação social plena.
Como técnica de coleta de dados, a
entrevista é bastante adequada para a
obtenção de informações acerca do que
as pessoas sabem, creem, esperam,
sentem ou desejam, pretendem fazer,
fazem ou fizeram, bem como acerca das
suas explicações ou razões a respeito das
coisas precedentes (GIL, 2008. p. 128).

Dessa forma, apesar de inúmeras
formas de entrevistas, escolheu-se a
semiestruturada, pois permite organizar um
roteiro, de maneira a não se perder a
intencionalidade da entrevista, além de
também permitir ao entrevistado oferecer
maiores detalhes de tudo aquilo que
considera útil na apresentação de dados,
imprescindíveis para a compreensão de suas
experiências de vida.
Quarenta e cinco jovens foram
entrevistados para que se pudessem obter
informações sobre as suas projeções em
relação á saúde; lazer; educação; organização
financeira; desenvolvimento espiritual e
família.
Portanto, o objetivo geral deste
estudo foi o de analisar os interesses de cada
jovem participante, para que a organização
pudesse refletir quais seriam as melhores
formas de criar e direcionar as atividades no
sentido de fortalecer e incentivar as
realizações de cada um deles.
Vale ressaltar que o atendimento é
diário, e o Centro para Juventude oferece
atividades para cerca de 90 jovens, flutuantes.
O CJ faz parte da política de proteção básica
do Sistema Único da Assistência Social - SUAS
e é fruto da parceria entre a Associação
Mutirão do Pobre e a Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social da
Ano 14 - Número 30 – Dezembro de 2019
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Prefeitura de São Paulo. Além disso, esse local
existe desde 2009. E realiza atividades como
oficinas socioeducativas e as oficinas
profissionalizantes de culinária e de
informática, além de atividades culturais, em
parceria com outras organizações e
voluntários.
Como
orientadora
socioeducativa daquele serviço, atuando
diariamente com os adolescentes, pude
perceber as suas vulnerabilidades, limitações
e carências. Dessa maneira, nasceu este
estudo, a fim de mapear as suas expectativas
de projetos futuros, momento em que pude
perceber os comportamentos autônomos,
responsáveis e conscientes de cada uma de
suas realidades.
Cabe destacar que os jovens do CJ, em
sua maioria, são oriundos da região nordeste
do Brasil, com ricas histórias de superação,
cuja família é mantida, geralmente, pela garra
de uma mulher, responsável economicamente
pela família. A maioria deles, quando estuda,
frequenta a rede pública de ensino e, no
campo da saúde, faz uso do Sistema Único de
Saúde (SUS) por meio de um cadastro único
na Secretaria de Assistência Social.
Em razão da condição financeira, eles
residem em regiões com recorrentes casos de
abandono pelo poder público, em que
imperam a falta de saneamento básico, de
transporte público, de segurança e saúde.
Trata-se de um território propício ao
aliciamento para o tráfico de drogas, o que
facilita para o consumo ou acarreta
experimentações
irresponsáveis
e
desinformadas em relação ao alto poder
destrutivo dessas substâncias.
Na tentativa de compreender esse
universo de injustiças e de posicionamentos
retrógrados
que
aniquilam
qualquer
possibilidade de ver esses jovens como
pessoas capazes de ser no mundo, a
construção deste trabalho foi organizada em
três etapas. Na primeira, pretende-se
apresentar o percurso histórico e social do
Centro para Juventude Helena Portugal
Albuquerque, para que se possa dimensionar
a importância desse projeto para os jovens
consultados; na segunda, serão observadas as
ISSN 1980 – 1742

Políticas Municipais de Inclusão Social, no
âmbito da assistência social para jovens em
situação de vulnerabilidade; e na terceira, há
análises das expectativas de projeçãoidentificação individual dos adolescentes
atendidos pelo serviço, observando-se a
relevância desses espaços não-formais para a
construção de indivíduos capazes de enfrentar
com consciência as adversidades da vida.

PERCURSO HISTÓRICO E SOCIAL DO
CENTRO
PARA
JUVENTUDE
HELENA
PORTUGAL ALBUQUERQUE
A região onde se encontra o Centro
para Juventude Helena Portugal, segundo
dados do Retrato Socioterritorial da
Metrópole de São Paulo, à luz do IPVS Fundação SEADE (2013), a Zona Norte de São
Paulo encontra-se entre os grupos de muito
baixa e baixa vulnerabilidade.
Cabe salientar que, a despeito dessa
posição geral no território, os distritos
Jaçanã/Tremembé encontram-se no Índice de
Vulnerabilidade Juvenil no grupo quatro,
fazendo assim com que sejam classificados
entre os distritos mais vulneráveis referentes
à taxa de frequência à escola, grau de
escolaridade, inserção no mercado de
trabalho, taxa de mortalidade por causas
externas e taxa de mortalidade por causas
violentas.
Esses dados indicam o contexto onde
tais jovens e suas famílias estão inseridos. As
famílias atendidas no CJ são, em sua maioria,
organizadas por mulheres (mães, tias, avós)
que, para garantir a subsistência, passam a
maior parte do dia trabalhando e, para isso,
são obrigadas a deixar os seus filhos sob os
cuidados da escola ou na rua e/ou nos centros
de convivência.
Dificuldades
escolares,
violência,
criminalidade e delinquência juvenil são
comumente
relacionadas
ao
desajustamento familiar. Isso contribui
para uma identificação de jovens da
periferia como perigosos e facilita a
imposição de políticas de segregação e
confinamento
dessa
população.
Ano 14 - Número 30 – Dezembro de 2019
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(Wacquant,2007; Coimbra & Nascimento,
2003. p. 168).

Essa
realidade
associada
às
desigualdades sociais de nosso país, as
políticas públicas de educação, saúde, cultura
e assistência social, ainda hoje, não são
suficientes e incapazes de atender às
necessidades diversas e às demandas ligadas
aos direitos básicos das famílias de baixa
renda.
Em razão disso, o Serviço surgiu com
objetivo de estabelecer atendimento a
adolescentes e jovens em situação de
vulnerabilidade social, oriundos do bairro
Jardim Filhos da Terra e de seu entorno. O
processo de parceria ocorreu por causa da
apresentação de um plano de trabalho,
elaborado pela Associação e apresentado em
uma audiência pública específica para
aprovação da proposta. A partir desse
processo, o plano de trabalho foi aprovado
pelo Centro de Referência da Assistência
Social da região e, em Fevereiro de 2009, o CJ
foi implantado na sede da Associação Mutirão
do Pobre.
Ressaltamos que esse projeto prioriza
estimular, mobilizar e sensibilizar a população
a buscar coletivamente soluções para os
problemas comunitários de infraestrutura,
educação, lazer e saúde. Dessa forma, a
Associação passou a realizar parceria com o
poder público, visando a execução de políticas
públicas
que
pudessem
responder
minimamente a essas demandas, por isso, o
Centro para a Juventude tornou-se uma ação
efetiva nesse processo.
No primeiro ano de execução do
serviço, foi alcançada a capacidade de
atendimento, e os cursos mais procurados
foram os de informática, panificação e
confeitaria. Os cursos profissionalizantes
escolhidos tinham a possibilidade de estimular
o empreendedorismo, e essa era uma questão
muito importante a ser trabalhada entre os
adolescentes, segundo o entendimento da
organização social.
Em 2014, houve uma drástica
modificação no programa dos Centros de
Juventude, pois exigia-se que o atendimento
ISSN 1980 – 1742

fosse oferecido apenas à faixa etária entre 15
a 17 anos e 11 meses, o que reduziu
grandemente o número de atendidos e tornou
difícil a tarefa de completar as 150 vagas
apenas com esse perfil.
Nesse
sentido,
o
eixo
de
profissionalização foi reduzido da categoria de
cursos (com maior duração e certificação) a
oficinas breves, bimestrais, sem certificação.
Além da redução do número de matriculados,
que implicou no fechamento do período da
manhã, foi necessário desligar parte
significativa da equipe técnica do CJ e fazer
novas contratações com jornada e salário
menores.
Diante desse contexto, o CJ teve a sua
programação
cotidiana,
completamente
alterada, por isso precisou enfrentar no seu
cotidiano a tarefa de conseguir alcançar a
capacidade de atendimento, além de tornar as
atividades atrativas com poucos recursos e
quase sem parcerias. Precisou também
solidificar a equipe, uma vez que os salários
não contemplam as expectativas do mercado.
Em Março de 2017, a Associação foi
chamada para a reunião anual de Avaliação
dos Serviços Conveniados na Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento.
Na avaliação, ficou determinada que, uma vez
que o Centro para Juventude Helena Portugal
não atende a capacidade prevista, seria
realizado aditamento com objetivo de reduzir
de 150 atendimentos para 90, reduzindo a
verba e a equipe do Serviço e,
consequentemente, subtraindo uma oficina
profissionalizante
e
um
orientador
socioeducativo.
Em Fevereiro de 2019, o Centro para
Juventude, passou por uma nova chamada
pública, com as possibilidades e propostas já
fixadas anteriormente. Dessa vez, caso o
referido projeto fosse aprovado, teria cinco
anos de vigência, com a possibilidade de se
prorrogar
por
mais
cinco
anos
automaticamente, e assim sucessivamente. O
projeto foi aprovado, mesmo com todos os
cortes e congelamento dos governos nos
últimos anos. O serviço tem legalmente dez
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POLÍTICAS DE INCLUSÃO SOCIAL, NO ÂMBITO
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A JUVENTUDE
EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NA
CIDADE DE SÃO PAULO.

nº 13.153/01 e no Decreto nº 43.698/2003,
que dispõem sobre a política pública de
assistência social, operadas por meio de
convênios no município de São Paulo pela
Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social da Cidade de São
Paulo (MUNICIPAL, 2004).

Os Centros para Juventude são
caracterizados como serviço de proteção
básica da rede socioassistencial do Sistema
Único da Assistência Social, com o objetivo
desenvolver ações de convivência e
fortalecimento de vínculo para juventude a
suas famílias.

Com foco no atendimento de crianças
e adolescentes, dentre os serviços ofertados,
destacam-se o Centro para Crianças e
Adolescentes (CCA), Centro para Juventude
(CJ), Clube da Turma, Restaurante Escola,
entre outros que são ofertados em Média e
Alta Complexidade, de acordo com as
necessidades de cada um.

anos de atuação pela frente até 2029, com o
objetivo de intervir socialmente na região.

Esses Centros atendem ao Sistema
Único de Assistência Social – SUAS, que é um
modelo de gestão para a efetivação dos
Serviços, Programas, Projetos e Benefícios
Socioassistenciais e tem como missão:
[…] garantir o acesso da população a uma
Assistência Social de qualidade. Ele
também significa a união de forças para a
criação de uma grande parceria nacional
entre União, Estados, Distrito Federal e
Municípios para a construção de um
sistema único e específico. (SMADS,
2013)

Deve-se esclarecer que “Rede
Socioassistencial” é uma política social
composta por um conjunto de serviços,
programas, projetos e benefícios que
integram o Sistema Único de Assistência Social
(SUAS) e são prestados diretamente ao
cidadão ou por meio de convênios com
organizações sem fins lucrativos.
Os princípios e diretrizes devem assegurar
garantias sociais, como Segurança de
Acolhida; Segurança de Sobrevivência e
Renda; Segurança de Convívio e Convivência.
Estão voltadas para o atendimento de todos,
pessoas de qualquer idade ou famílias que se
encontram em situação de privação,
vitimização, exploração, vulnerabilidade,
exclusão pela pobreza, risco pessoal e social.
(Prefeitura da Cidade de São Paulo, 2017).

No caso do município de São Paulo,
seguindo as diretrizes do Capítulo III da Lei
orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742, de
1993) descrito acima, a operacionalização dos
Centros de Juventude está estabelecida na Lei
ISSN 1980 – 1742

Compete ainda ao gestor do CJ a
articulação com a rede de serviços
socioassistenciais do seu território para
promover o acesso prioritário dessas famílias,
a fim de que o ingresso a esses serviços não se
restrinja à política de assistência social, mas
deverá ser ampliada para as demais políticas
sociais, como preconiza o SUAs:

Em síntese, a Gestão Integrada é uma
importante estratégia para a superação e/ou
diminuição das vulnerabilidades sociais. Nesse
sentido, o acompanhamento das famílias em
gestão integrada no CJ se constitui em ação
privilegiada para oportunizar o fortalecimento
da função protetiva dessas famílias. (SMADS,
2013).

As atividades desenvolvidas no CJ
devem discutir questões importantes sobre o
universo juvenil, a fim de estimular e
fomentar a construção de novos saberes, além
da formação de comportamentos e de valores
que reflitam no desenvolvimento integral do
jovem. Tais ações devem, também, estimular
as aptidões gerais, como a capacidade
comunicativa e a inclusão digital com foco no
direcionamento para fortalecer o jovem.
Enfatiza ainda a escolha profissional, além de
desenvolver ações vinculadas ao conceito de
convivência social por meio da arte-cultura e
esporte lazer.
As intervenções devem estimular a
pluralidade e a singularidade da condição do
jovem e suas formas particulares de
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socialização. Desta forma, o jovem e a família
devem ser sensibilizados para os desafios da
realidade social, cultural, ambiental e política
de seu meio social. O Serviço também deve
contribuir para o acesso a oportunidades;
estimular práticas associativas e as diferentes
maneiras de expressão dos seus interesses,
posicionamentos e visões de mundo no
espaço público (SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
(SMADS), 2012).
Buscando acompanhar a dinâmica dos
interesses dos jovens atendidos pelo CJHelena Portugal Albuquerque e com base nos
eixos norteadores do trabalho desenvolvido
pela Associação Mutirão em parceria com a
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
Social. Para isso, foi montado um roteiro de
projeto de vida semiestruturado, com o
objetivo de canalizar as informações para que
se pudesse orientar e dedicar as atividades
para uma possível realização. A partir desse
projeto, os objetivos alcançados foram muito
importantes e que serão analisados a seguir.
PRINCIPAIS OBJETIVOS DA PROJEÇÃO
INDIVIDUAL DOS ADOLESCENTES ATENDIDOS
PELO SERVIÇO
Para iniciar as atividades, nas oficinas
socioeducativas, no primeiro semestre do ano
de 2019, houve encontros para o acolhimento
e o fortalecimento de vínculo, com o objetivo
de sensibilizar a todos, de maneira que
expusessem seus desejos de projeção em seis

grandes áreas do desenvolvimento social,
individual e familiar.
A partir de uma sondagem inicial,
percebemos que os principais campos de
intervenção seriam: saúde, lazer, educação,
finanças, desenvolvimento espiritual e família.
Em um território que os projetos de vida da
juventude são explorados e, muitas vezes
manipulados pela vulnerabilidade em que
estão
sujeitos,
vislumbrar
outras
possibilidades, mapear estratégias de alcance
e superar estigmas, além dos próprios limites,
nos permitiram canalizar as informações e
desta forma apontar as possibilidades,
sensível às diversas experiências que estão
exposto e disposta a experimentar.
Segundo Abramonavy & Castro (2002,
p. 116), “os processos de escolarização, o uso
do tempo livre, a disponibilidade de lazer,
entre outros, se inscrevem conforme a
condição econômica”.
Os dados apurados por essa pesquisa
serão apresentados, a seguir, para que se
possam conhecer os projetos de vida dos
jovens atendidos pelo Centro para Juventude
Helena Portugal Albuquerque e, brevemente
comentado, a partir dos posicionamentos de
cada um dos jovens pesquisados. Para a
obtenção desses elementos, foi aplicada uma
entrevista semiestruturada que continha três
principais sugestões, dentro de expectativa
fechada de proposições.

Fonte: Cj- Helena Portugal 2019.

Nesse sentido, ao serem questionados
sobre os cuidados com a saúde e quais seriam
as prioridades e os direcionamentos
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necessários para uma vida saudável,
observou-se jovens inicialmente preocupados
com a regularidade das atividades físicas, por
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isso alegaram que estavam em busca de
atividades que complementassem a carga
horária ociosa, por enquanto, oferecidas pelas
redes sociais. No entanto, muitos canais de
comunicação que, independentemente de
seus desejos, os estimulam a uma rotina
sedentária e com pouca exploração da energia
que possuem naturalmente, principalmente,
por comporem o grupo de maior vitalidade.
O contato desses jovens com
profissionais da educação física acontece, em
sua maioria, nas escolas da rede estadual,
onde estão matriculados, mas até essa
regularidade depende da presença de um
professor, ou em nosso caso, das condições
estruturais da quadra poliesportiva da escola.
Esses jovens dependem basicamente de
investimentos públicos, em espaços que
possam oferecer a eles um serviço que
estimulem, com regularidade, atividades
físicas, desenvolvimento individual e coletivo,
principalmente, nas áreas periféricas da região
metropolitana da cidade de São Paulo.
Nesse mesmo questionário, os jovens
citam como prioridade a necessidade de
manter uma alimentação balanceada, uma
preocupação real e que deve ser comemorada
pela importância que dão a ela. Conclui-se que
a sensibilização por essa qualidade na
alimentação, pode ter sido por diversos
fatores, tais como: informação pela internet e

vários meios de comunicação, pela provável
preocupação alimentar da organização que os
atende ou, até mesmo, em razão dos debates
na atualidade sobre os defensivos agrícola, e
por várias orientações sobre as doenças em
decorrência de carências e deficiências
alimentares.
Apesar das condições financeiras
precárias, verificou-se que, muitas vezes,
mesmo que não se fortaleça a mudança
cultural do cardápio em casa, houve um
número considerável de jovens conscientes de
que o comportamento alimentar precisa ser
adaptado, superado e reformulado.
Ainda sobre saúde, e também sensível
às demandas juvenis, vemos a preocupação
com o planejamento familiar. Há jovens
conscientes das diversas consequências
negativas que a imprudência na iniciação da
vida sexual pode provocar, entendem a
necessidade de buscar orientação de um
profissional para que vivam as suas
experiências, de forma responsável e
cuidadosa. Prevenir uma gravidez indesejada
ou uma infecção por doenças sexualmente
transmissíveis exige um enfoque maior para a
prevenção. Houve também um levantamento
de jovens do sexo feminino que também
pretendem fazer o planejamento familiar para
que, quando decidirem engravidar, tomem a
decisão num momento assertivo.

Fonte: Cj- Helena Portugal 2019.

Em relação às projeções e desejos dos
jovens sobre o lazer, mais uma vez,
apresentaram um grande interesse pelo
movimento do corpo, e principalmente pela
necessidade de associar esse movimento
corporal com o movimento cultural, musical,
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de dança e práticas de atividades livres e
históricas que vêm da periferia, muitas vezes,
fomentado pela iniciativa de organizações que
lutam pelo enfrentamento à vulnerabilidade a
que os jovens estão sujeitos. Se interessam
por teatro de rua, organizado pelo programa à
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valorização de iniciativas culturais, por meio
de lutas e capoeira oferecidas por parcerias do
próprio bairro. Além de atividades em
academias, mesmo que nesse momento essa
possibilidade não caiba dentro do orçamento
das famílias atendidas pelo serviço.
Para a exploração do lazer, os jovens
também apresentaram como desejos:
a
leitura de livros que trouxessem para eles
conhecimentos e descobertas que somente
conseguirão se houver dedicação e acesso a
esses e aos demais canais de comunicação
disponíveis.
Essa
sensibilização
ao
entendimento da sua importância cultural,
social e histórica, é extremamente
importante, por sabermos da fragilidade,
defasagem e sucateamento educacional em

todas as esferas governamentais em nosso
país.
Os jovens também citaram como
prioridade dentro dos seus projetos de vida,
na área do lazer, a necessidade de fazerem
uma rotina de descobrimento pessoal,
refletindo e transformando os seus
comportamentos, os seus maiores momentos
de fragilidade, estresse, ansiedade, excitação,
vulnerabilidade e outros sentimentos que
trouxessem uma carga negativa ao
desenvolvimento
dos
jovens.
Essa
preocupação demonstra a superação da ideia
de que somente o corpo físico precisa estar
bem para que sejamos saudáveis. Para esses
jovens, a saúde emocional e psicológica é uma
prioridade.

Fonte: Cj- Helena Portugal 2019.

Em educação, para qualificação, em
relação à empregabilidade, o projeto de vida
dos jovens atendidos pelo serviço,
demonstrou uma preocupação em otimizar o
tempo de acesso ao mercado de trabalho. A
maioria dos jovens assinalaram, prontamente,
para o desejo de realizar um curso
profissionalizante, em que o tempo
empregado
à profissionalização fosse
reduzido, dando noções básicas do serviço
que deverá ser prestado pelo empregado e
garantindo minimamente um salário, gerando
certa autonomia financeira e permitindo-lhes
acessar o desejado mundo profissional.
Alguns deles apresentam também um
interesse de seguir do ensino médio direto
para o nível superior, com o entendimento de
que atualmente a graduação é o mínimo que
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um profissional pode apresentar como
qualificação para terem posições e ganhos
mais vantajosos e estáveis dentro do campo
de atuação. Os cursos de interesse vão desde
as ciências humanas, naturais até as exatas, e
esperam ser os primeiros da família a acessar
o nível superior.
Entre os extremos dos desejos, os
jovens apresentam também a possibilidade de
se qualificar e ter um tempo maior de
dedicação ao conhecimento e especificidade.
Apontam como possibilidade a isso a
qualificação por meio de um curso técnico,
principalmente por terem a sua disposição as
escolas técnicas, como Institutos Federais e a
ETEC- Escola Técnica Estadual de São Paulo.
Essas instituições, o que lhes possibilita
concretizar seus sonhos e estarem acessíveis a
esse grupo.
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Fonte: Cj- Helena Portugal 2019.

Quando questionamos os jovens
sobre como pensam em se organizar
financeiramente e quais serão as suas
prioridades dentro dos seus projetos de vida,
há jovens que estão decididos a investirem em
programas de financiamento estudantil. Para
eles a universidade pública está longe de ser
uma realidade, por vários motivos, mas,
principalmente, pela localização, dificuldade
de acesso e permanência, pois imaginam que
não estão prontos para competir com os
demais candidatos ou ainda por estarem
desinformados sobre o processo de seleção.
Diante disso tudo, os incentivos de bancos
públicos
e
privados
ao
conceder
financiamento estudantil, permite-lhes que
vejam nas universidades privadas a sua
realização pessoal e profissional.
Nessa pesquisa, surgiram também
jovens provenientes de famílias que migraram
para São Paulo em busca de melhores
condições de vida, mas ainda não

conseguiram realizar o sonho da casa própria.
Por isso, desejam oferecer esta estabilidade,
segurança e conforto aos seus familiares e
citam o desejo de entrarem em
financiamentos de imóveis. Em paralelo a
esse estudo, alguns jovens sonham em
financiar veículos, mais especificamente,
motocicletas, pois estão interessados na
representação da liberdade e no custo
benefício de mantê-la, além de a carteira de
habilitação, na categoria A, ter o valor bem
mais acessível.
No entanto, na contramão de todas as
possibilidades de organização financeira até
aqui apresentadas, houve jovens que optaram
por organizar as finanças, por meio de um
estilo comportamental minimalista, ou seja,
utilizando somente o básico para a
sobrevivência, sem desperdícios ou exageros.
Um ideal consciente e prudente para esses
que, muitas vezes, precisaram ver no mínimo
o que se tornaria o máximo.

Fonte: Cj- Helena Portugal 2019.
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Em relação à espiritualidade para
compreender como os jovens pensam sobre
esse tema e de maneira pretendem
desenvolvê-la, buscou-se saber quais são as
expectativas de amadurecimento daquilo em
que acreditam. Percebemos que, logo de
imediato, os jovens se afastam da ideia de
associar espiritualidade à religião. Assim,
pretendem iniciar uma avaliação de quem são,
quais são as suas vocações, limitações, alcance
e, principalmente, no que podem intervir para
ter o conforto e a segurança de vida e pósvida, confortável.
Os jovens têm interesse em dedicar
atenção e estudo sobre o que é fé, de que
maneira ela transforma a vida das pessoas,
como esse sentimento sobrenatural e místico
atua na vida daqueles que se dedicam a
encontrar apoio e segurança, apenas na
certeza de que não estão sozinhas, e que
todas a turbulências serão superadas com a
convicção de dias melhores.
Em contrapartida, existe um grupo de
jovens atendidos que têm interesse em
entender a dinâmica das outras religiões, de

forma se organizam, qual é a hierarquia, além
de como e quando surgiram, quais são os
rituais, como se colocam política e
moralmente sobre determinadas situações.
São interesses de jovens que acompanham o
desenvolvimento e aproximação de religiões
que se popularizam por propor outras formas
de apresentar os seus deuses, suas filosofias e
entendimento holístico da ser humano e
humanidade.
Dessa maneira, o presente estudo
derruba a tese de que os jovens em situação
de risco não têm capacidade crítica de
perceber o seu entorno, ou de serem
acusados de alienados. Tudo isso cai por
terra, quando se constata que se trata de uma
geração que questiona as suas doutrinas,
investiga outras possibilidades de se manter
no espírito da religiosidade, mas preocupada
com a integridade, visando o não julgamento;
sem se preocupar com os pecados cometidos,
segundo as leis cristãs. Para muitos, é
fundamental acreditar em uma sociedade
mais diversa e fraterna.

Fonte: Cj- Helena Portugal 2019.

Apesar de esses jovens não estarem
inseridos em um padrão tradicional de família,
pois a maioria deles vive em núcleos
familiares, muitas vezes, complexos e
diversificados, ocorre uma afetividade em
relação aos membros de suas famílias. Além
disso, o processo de desenvolvimento
emocional e físico ocorre por meio de dilemas,
de descobertas constantes, questionamentos,
inquietações
e
experimentações
que
envolvem todos os sentimentos possíveis, em
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uma fase extremamente delicada na vida de
cada um deles.
Vale acrescentar que, ao serem
questionados sobre os projetos de vida
familiar ou como pretendem atuar nos
próximos anos, eles apontaram um interesse
em investigar as suas origens e quais seriam
os próximos objetivos coletivos da família. Isso
demonstra uma tentativa de reconhecer no
passado os avanços, as histórias de vida e
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todas as batalhas traçadas para chegarem até
aqui e encontrarem também uma motivação
para seguirem unidos nos próximos anos de
vínculo.
Gostariam também de se fortalecer
para falar sobre sexualidade e identidade,
existe aqui um interesse em ser aceito pela
família, de forma respeitosa e livre dos
julgamentos
que
possam
surgir,
principalmente, em famílias que prezam muito
pela moral e bons costumes socialmente
impostos. Constatou-se também jovens que
precisam se aproximar da família para
trabalhar e desenvolver os relacionamentos
fragilizados por vários motivos, uma vez que
as expectativas dos pais e/ou dos
responsáveis em relação aos filhos é muito
persuasiva e clara, não permitindo
singularidade ou interesses particulares.
Seguindo essa ideia, os jovens citam
como proposta a ser concretizada, a ideia de
que precisam incluir em seus projetos de vida,
o fortalecimento de vínculo, afetividade e
empatia, construir essa rede, pede a
colaboração de profissionais habilitados para
intervir na vida dos envolvidos do núcleo
familiar, para que percebam e desenvolvam os
seus sentimentos colaborativos, fraternais,
respeitosos e amorosos para que assim o
projeto de vida consiga caminhar e se
fortalecer durante o percurso em todas as seis
áreas apresentadas neste trabalho.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho se deteve a analisar as
projeções do projeto de vida dos jovens
atendidos pelo Centro para Juventude Helena
Portugal Albuquerque que, durante a sua
caminhada, há dez anos, lida com situações de
vulnerabilidade, abandono, negligência, abuso
e exploração de seus atendidos, causado por
diversos atores sociais, desde os seus
principais responsáveis, até aqueles sujeitos
que estão na comunidade aproveitando a
situação para intervir de forma negativa no
desenvolvimento desse cidadão em formação.
Ter acesso aos projetos de vida dos
jovens, perceber as suas expectativas e
entender a dinâmica racional dos seus
desejos, faz acreditar que os investimentos,
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mesmo que mínimos, nessa fase da vida, atua
de forma decisiva para formação de um jovem
atuante e participativo.
Aumentar os investimentos nas áreas que
contemplem os jovens, significa aumentar as
expectativas, criativas, emancipadoras e
autônomas de toda a sociedade. A
comunidade periférica em todas as suas
gerações, necessita de investimento em
serviços que garantam a saúde física,
emocional e psicológica. Investimento que
garantam que os projetos de vida, sejam
muito mais que sonhados, que eles sejam
praticados e experienciados da forma mais
plena e satisfatória possível.
Em um território, cujos sonhos
costumam ser roubados, além disso,
desacreditar na força da juventude é a posição
mais confortável para os governantes que, a
cada dia, enfraquecem as políticas públicas de
combate ao enfrentamento de extrema
pobreza e de marginalização. Acreditar que,
por trás de todo estereótipo violento e
marginalizado que compõem as características
de jovem de periferia, há um sujeito capaz de
intervir para transformar a sua própria vida,
assim como, as dos seus iguais, é um
enfrentamento de toda forma de exclusão e
criminalização que envolve a juventude pobre.
Esse estudo permitiu verificar
a relevância desses espaços não-formais, uma
vez que possibilitaram diálogos entre os
jovens da periferia, de maneira a dar-lhes voz
e com isso lhes fortalecer para a superação da
própria história pessoal e familiar. Além disso,
muitos deles podem atribuir valor às
pequenas conquistas, superar estigmas e
encerrar ciclos, que poderiam ser perpetuados
se não houvesse esses espaços de
conscientização,
que
possibilitam
ensinamentos para que percebam o poder de
transformação individual, familiar e coletivo. É
a possibilidade de surgimento de uma geração
que
questiona
padrões,
regras
e
comportamentos que, de fato, estão
ultrapassados.
Portanto, dar-lhes a
consciência de que podem viver um momento
plural, diverso e multicultural, é um grande
passo.
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ANEXO
CJ- Helena Portugal Albuquerque - Projeto de vida - 2019
Atendido:_______________________________________________________
Área

Qual seu plano?

Em quanto tempo?

(Minimamente detalhado)

(3, 5 e 10 anos)

Pessoa/ Instituição/
Organização que lhe
ajudará?

Saúde
Ex: 1.Conhecer/ Iniciar/ continuar, um programa de
planeamento familiar.
2. Conhecer/ Iniciar/ continuar, uma rotina de atividades
físicas frequentes.
3. Conhecer/ Iniciar/ continuar, uma alimentação
saudável, que garanta uma vida saudável.

Lazer
Ex: 1.Conhecer/ Iniciar/ continuar uma leitura daquele
livro sobre...
2. Conhecer/ Iniciar/ continuar, um grupo artísticos de
movimento, luta, dança e música que está na...
3. Conhecer/ Iniciar/ continuar, uma rotina de
descobrimento pessoal.

Educação
Ex: 1.Conhecer/ Iniciar/ continuar, um curso
profissionalizante de...
2. Conhecer/ Iniciar/ continuar, uma curso técnico em...
3. Conhecer/ Iniciar/ continuar, uma graduação
(licenciatura ou bacharelado) em...

Financeira
Ex: 1.Conhecer/ Iniciar/ continuar, um programa de
economia financeira (minimalista).
2. Conhecer/ Iniciar/ continuar, os programas de
financiamento estudantil.
3. Conhecer/ Iniciar/ continuar, os programas de
financiamento de imóveis e automóveis.

Espiritual
Ex: 1.Conhecer/ Iniciar/ continuar, um estudo sobre as
religiões e identificar aquela que eu mais me encontro.
2. Conhecer/ Iniciar/ continuar, um estudo sobre a fé.
3. Conhecer/ Iniciar/ continuar, uma avaliação sobre quem
somos e pra onde vamos.

Família
Ex: 1.Conhecer/ Iniciar/ continuar, conversar sobre a
minha sexualidade e identidade.
2. Conhecer/ Iniciar/ continuar, fortalecimento de
afetividade, vínculo e empatia.
3. Conhecer/ Iniciar/ continuar, diálogos sobre, nossas
origens, e progressos coletivos.
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RESUMO: O presente artigo tem como objeto de análise a crise político-constitucional vivida na
República Bolivariana da Venezuela, sobretudo a partir do período de 1999 até os dias atuais. Nada
obstante, a finalidade do presente estudo é apontar se há elementos do fenômeno jurídico-político
do estado de exceção na realidade da Venezuela contemporânea. O método utilizado centra-se,
por um lado, no estudo teórico acerca do estado de exceção, principalmente no que diz respeito à
obra de Carl Schmitt e Giorgio Agamben. Por outro lado, o método visa elencar elementos
empíricos, isto é, extraídos da própria realidade social e dos fatos políticos do país. Por fim, com
base nestes elementos de ordem teórica e empírica, busca-se responder à pergunta inicial, qual
seja, se há elementos do estado de exceção na realidade hodierna da República Bolivariana da
Venezuela.
Palavras-chave: Venezuela. Estado de Exceção. Carl Schmitt. Giorgio Agamben

ABSTRACT: This article analyzes the political-constitutional crisis in the Bolivarian Republic of
Venezuela, especially from 1999 to the present. Nevertheless, the purpose of the present study is
to indicate if there are elements of the legal-political phenomenon of the state of exception in the
reality of contemporary Venezuela. The adopted method focuses, on the one hand, on the
theoretical study about the state of exception, especially with regard to the work of Carl Schmitt
and Giorgio Agamben. On the other hand, the method aims to list empirical elements that were
extracted from the actual social reality and the political facts of the country. Finally, based on these
elements of theoretical and empirical order, it is tried to answer the initial question, that is, if there
are elements of the state of exception in today's situation of the Bolivarian Republic of Venezuela.
Keywords: Venezuela. State of Exception. Carl Schmitt. Giorgio Agamben.

SUMÁRIO: 1. Introdução - 2. Os Elementos do Estado de Exceção segundo Carl Schmitt - 3. O Estado
de Exceção Contemporâneo - 4. A República Bolivariana da Venezuela (1999-2012) - 5. A República
Bolivariana da Venezuela (2012-2019) - 6. Conclusão - 7. Referências Bibliográficas.
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1. Introdução
Trata-se de um estudo voltado para a
análise teórica dos atuais eventos políticojurídicos que se manifestam na República
Bolivariana da Venezuela, desde 1999. Desta
feita, o objetivo do presente trabalho orienta-se a
fim de responder à seguinte questão: é possível
afirmar que a República Bolivariana da Venezuela
vive em um estado de exceção?
Para tanto, em um primeiro momento,
busca-se a conceituação do fenômeno jurídicopolítico do estado de exceção, bem como de suas
características peculiares, seja em face do mundo
contemporâneo, seja em face do modus operandi
do autoritarismo em países de modernidade
periférica, como bem ocorre com os países latinoamericanos. Esta primeira abordagem – de matiz
teórica – estrutura-se pela análise da obra de
autores que dedicaram sua vida para debater o
tema do autoritarismo, principalmente Carl
Schmitt, Giorgio Agamben e Pedro Serrano.
Já num segundo momento, o presente
trabalho destina-se à enumeração de elementos
empíricos, os quais serão extraídos do próprio
contexto
histórico-social
da
República
venezuelana.
Nesse
sentido,
buscar-se-á
compreender momentos relevantes no cenário
sociopolítico venezuelano anteriores ao ano de
1999 e estabelecer a relação entre a Revolución
Bolivariana, de Hugo Chávez, e a crise que assola
o povo venezuelano desde o ano de 2013.
Por fim, uma vez diante dos elementos
tanto teóricos, como empíricos, o presente
estudo encaminha-se para uma síntese, visando
responder à questão norteadora posta acima.

Constituição de Weimar – que previa uma
extrema medida, consubstanciada na suspensão
das normas constitucionais – como opção viável
para restabelecer uma situação de normalidade
política em seu país216. Embora Schmitt seja
vinculado à ascensão do III Reich – sendo
considerado, inclusive, o kronjurist317 da
Alemanha nazista – é inegável que sua obra seja
indispensável para a compreensão das minúcias
do autoritarismo. Nesse sentido, o jurista
brasileiro Ronaldo Porto entende que:
“O interesse teórico das categorias desenvolvidas
nos estudos de Schmitt sobre a ditadura já situaria
suas obras no âmbito das produções mais originais
sobre o assunto em sua época. A profundidade e
fecundidade de suas análises das aporias da
Constituição de Weimar, que estão no centro da
ascensão dos nazistas ao poder, tornam os seus
textos clássicos do pensamento conservador
contemporâneo” (MACEDO Jr., 2011, p. 51).

Carl Schmitt conceitua o estado de
exceção no clássico “Teologia Política”418, de
1922. Nesta obra, com o intuito de definir o
significado de “soberania”, Schmitt enuncia o
célebre postulado de que "soberano é quem
decide pelo estado de exceção"519. Desta simples
oração, Schmitt enumera importantes conceitos
para a compreensão do autoritarismo, sendo
eles, a figura do “soberano”, a “decisão” e o
próprio “estado de exceção”.
Para Schmitt, o estado de exceção é
compreendido
como
a
suspensão
do
ordenamento constitucional620, decorrente do
“ato decisório do soberano”. Esta suspensão –
que pode ser compreendida como a perda de
efetividade721 das normas constitucionais – teria
como finalidade o restabelecimento de uma
situação de normalidade política, social ou
16

2. Os elementos do estado de exceção segundo
Carl Schmitt
Em 1888, Carl Schmitt nasceu na pequena
cidade alemã de Plettenberg e conviveu com as
mais drásticas crises constitucionais do século
XX115. Crítico da jovem República da Alemanha,
Schmitt defendia a aplicação do art. 48 da
15
1 Sobre a vida e obra de Carl Schmitt, indispensável a biografia de Joseph
Bendersky e a obra do professor da Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo, Ronaldo Porto Macedo Jr. Cf. BENDERSKY, Joseph W. Carl Schmitt.
Theorist for the Reich. New Jersey, Princeton University Press, 1983; MACEDO
Jr., Ronaldo Porto. Carl Schmitt e a fundamentação do direito. 2ª ed. Tradução
de Peter Naumman. São Paulo: Saraiva, 2011.

ISSN 1980 – 1742

2 Como explicam Caio Henrique Ramiro e Fernanda Beltram, “a previsão do
dispositivo normativo do artigo 48 da Constituição de Weimar dá ensejo à
atuação decisionista do ditador carismático, Schmitt ao interpretar tal
dispositivo enxergava a possibilidade de ação do Presidente do Reich com
amplos poderes por certo período de tempo (...)”. RAMIRO, Caio Henrique
Lopes; BELTRAM, Fernanda Ewelyn. Os primeiros passos rumo ao
autoritarismo: aproximação da crítica de Carl Schmitt a democracia
weimariana. In: BUENO, Roberto; RAMIRO, Caio Henrique Lopes (Orgs.)
Sonhos e pesadelos da democracia em Weimar - tensões entre Carl Schmitt e
Hans Kelsen. São Paulo: LiberArts, 2017. p. 118.
17
3 BENDERSKY, Joseph W. op. cit. p. 206. ascensão dos nazistas ao poder,
tornam os seus textos clássicos do pensamento conservador contemporâneo
18
4
SCHMITT, Carl. Teologia política. Tradução Elisete Antoniuk. Belo
Horizonte: Del Rey, 2006.
19
5 Ibid. p. 7.
20

6 Ibid. p. 8.
721 Em precisa definição, Luís Roberto Barroso entende o conceito de

efetividade constitucional como a própria materialização normativa.
Tratando-se, pois, da concretização da norma abstrata no mundo fático
social. BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de
suas normas: limites e possibilidades da Constituição brasileira. 4ª ed. Rio
de Janeiro: Renovar, 2000. p. 85.
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econômica. Como afirma Schmitt, no estado de
exceção, “o Estado suspende o Direito por fazer
jus à sua autoconservação”822. Isso porque, para o
autor, a situação anormal impede que a
Constituição seja cumprida923, colocando em risco
não apenas o sistema normativo, mas também a
soberania, o Estado e, principalmente, a
hegemonia1024 do povo que, para ele, consiste no
cerne da democracia1125. Portanto, o estado de
exceção é, para Schmitt, a medida necessária e
urgente para o restabelecimento da situação de
normalidade1226.
Da afirmação acima, decorre o aspecto
provisório1327 do estado de exceção, uma vez que
a suspensão das normas constitucionais deve
ocorrer, apenas, enquanto perdurar a já citada
anormalidade. Ou seja, perdura o estado de
exceção enquanto mantém-se a crise política1428.
Por fim, o último – e não menos
importante – elemento essencial para a
configuração do estado de exceção encontra-se
na figura do “inimigo”1529. Para este autor, o
inimigo – que pode localizar-se tanto no âmbito
interno como externo de uma nação – pode ser
compreendido todo aquele grupo de indivíduos
que, por sua própria natureza, se contrapõem à
unidade de um povo1630. A figura do inimigo,
nesse sentido, é condição da própria essência da
unidade política de um Estado soberano1731.

Seguindo esta linha de raciocínio, ao
suspender as normas constitucionais por meio do
estado de exceção visa-se, ao fim e ao cabo, a
eliminação física dos inimigos1832 e o
restabelecimento
da ordem
política e
hegemônica da nação. Desta feita, não há óbice
em concluir que, são justamente as normas
constitucionais que conferem proteção ao
inimigo – como os direitos individuais –, que o
estado de exceção visa suspender1933.
É justamente esta condição de ausência
de proteção normativa que leva o grande
estudioso de Carl Schmitt, o italiano Giorgio
Agamben, a concluir que o inimigo torna-se um
indivíduo matável2034. Para Agamben, ao ver-se
desprotegido das normas constitucionais –
sobretudo os direitos fundamentais – o indivíduo
possui, tão somente, o aspecto fisiológico de sua
vida, na medida em que não há mais qualquer
outro valor2135.
Portanto, é possível concluir neste
primeiro tópico que, segundo Schmitt, os
elementos do estado de exceção podem ser
enumerados como: (i) a decisão soberana, (ii) a
suspensão normativa, (iii) a anormalidade
político-econômica, (iv) a provisoriedade e (v) o
combate – eliminação – o inimigo político.

3. O estado de exceção contemporâneo
822 SCHMITT, Carl. op. cit. p. 13.
923 Nas palavras de Schmitt: “A norma necessita de um meio
homogêneo. Essa normalidade fática não é somente um 'mero
pressuposto' que o jurista pode ignorar. Ao contrário, pertence à sua
validade imanente. Não existe norma que seja aplicável ao caos. A ordem
deve ser estabelecida para que a ordem jurídica tenha um sentido".
Idem.
1024 Carl Schmitt afirma que “Un Estado nacionalmente homogéneo
aparece entonces como lo normal; un Estado al que esa homogeneidad
falta, tiene algo de anormal que pone en peligro la paz”. SCHMITT, Carl.
Teoría de la Constituición. Tradución de Francisco Ayala. Madrid: Alianza
Editorial S.A, 1996. p. 228.
1125 Ibid. pp. 221-234.
1226 BERCOVICI, Gilberto. Entre o estado total e o estado social:
atualidade do debate sobre direito, Estado e economia na República de
Weimar. São Paulo: USP, 2003. Tese (Livre-Docência) – Departamento de
Direito Econômico e Financeiro, Faculdade de Direito, Universidade de
São Paulo, 2003. p. 52.
1327 SERRANO, Pedro Estevam Alves Pinto. Autoritarismo e golpes na
América Latina: breve ensaio sobre jurisdição e exceção. 1ª ed. São
Paulo: Almeida, 2016. p. 75.
1428 Para explicar este conceito, Schmitt estabelece uma analogia entre
o estado de exceção e a figura teológica do “milagre”. Segundo Schmitt,
tal como o estado de exceção - traduz-se pela suspensão das normas
para a intervenção direta do soberano na política - o “milagre” perfaz-se
pela suspensão das leis naturais para a intervenção direta de Deus na
realidade. SCHMITT, Carl. op. cit., 2006. p. 13.
1529 SCHMITT, Carl. O conceito do político. Teoria do Partisan. Tradução
de Geraldo de Carvalho. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. p. 58.
1630 Ibid. pp. 27-29.
1731 Ibid. p. 48.
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Contextualizando o pensamento de
Schmitt ao mundo contemporâneo, Agamben
aduz que o estado de exceção cada vez mais tem
se tornado mais permanente – ao invés de
provisório – como alertava Schmitt. Para
1832 Segundo Schmitt: “Os conceitos de amigo, inimigo e combate
adquirem seu sentido real pelo fato de que se referem especialmente à
real possibilidade de morte física e mantém essa referência”. Ibid. pp.
34-35.
1933 Ibid. p. 49.
2034 Nesse sentido, Giorgio Agamben assinala que “Se ao soberano, na
medida em que decide sobre o estado de exceção, compete em qualquer
tempo o poder de decidir qual vida possa ser morta sem que se cometa
homicídio, na idade da biopolítica este poder tende a emancipar-se do
estado de exceção, transformando-se em poder de decidir sobre o ponto
em que a vida cessa de ser politicamente relevante. Não só, como sugere
Schmitt, quando a vida torna-se o valor político supremo coloca-se aí
também o problema de seu desvalor; na verdade, tudo se desenrola
como se nesta decisão estivesse em jogo a consistência última do poder
soberano”. AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida
nua. Tradução Henrique Burigo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007. p.
149.
2135 Ibid. p. 178. No mesmo sentido, Hannah Arendt atenta para a
condição dos prisioneiros dos campos de concentração como dotados,
tão somente, da vida em seu sentido meramente fisiológico, não mais
jurídico. ARENDT. Hannah. Origens do Totalitarismo. Tradução Roberto
Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. p. 603.
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Agamben, esse aspecto de permanência dos
regimes de exceção contemporâneos demonstra
que o estado de exceção passou a ser utilizado
como verdadeira “técnica de governo”, ainda que
camuflado no interior das democracias2236. Sobre
a questão, Agamben leciona que:
“Diante do incessante avanço do que foi definido
como uma “guerra civil mundial”, o estado de
exceção tende cada vez mais a se apresentar como
o paradigma de governo dominante na política
contemporânea. Esse deslocamento de uma
medida provisória e excepcional para uma técnica
de governo ameaça transformar radicalmente – e,
de
fato,
já transformou de modo muito
perceptível – a estrutura e o sentido da distinção
tradicional entre os diversos tipos de constituição.
O estado de exceção apresenta-se, nessa
perspectiva, como um patamar de indeterminação
entre democracia e absolutismo” (AGAMBEN,
2004, p. 13).

Significa dizer que os estados de exceção
na contemporaneidade apresentam, cada vez
mais, um aspecto de permanência –
abandonando a da provisoriedade dita por
Schmitt – como uma forma de se governar2337.
Nessa esteira, levando em conta os
elementos do estado de exceção já apontados
por Carl Schmitt, bem como a visão de Agamben
sobre a utilização da exceção como técnica de
governo, o constitucionalista brasileiro, Pedro
Serrano, alerta para o nascimento de um novo
tipo de autoritarismo. Para Serrano, este novo
autoritarismo – que é apelidado de
“autoritarismo líquido”2438 – ainda que sem
abandonar os elementos conceituais propostos
por Carl Schmitt, agrega novos elementos, de
modo que é possível concluir que os regimes de
exceção do século XXI diferem, em substância,
dos regimes excepcionais do século XX2539. Para
2236

AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção. Tradução de Iraci D. Poleti.
São Paulo: Boitempo, 2004. p. 13. Nada obstante, importante mencionar
que esta noção de estado de exceção permanente é extraída do clássico
artigo de Walter Benjamin. Para a crítica da violência. BENJAMIN, Walter.
In: BENJAMIN, Walter. Escritos sobre mito e linguagem (1915-1921).
Tradução de Susana Kampff Lages e Ernani Chaves. São Paulo: Duas
Cidades; Editora 34, 2013. pp. 121-156.

2337

Serrano, o mundo não vive mais sob a sombra do
estado de exceção como nos moldes do século
XX, em que havia uma clara ruptura do
ordenamento jurídico, mas sobre a incidência de
medidas de exceção, que ocorrem de modo
camuflado no interior das democracias
contemporâneas2640.
Tais medidas de exceção manifestam-se
como atos decisórios isolados e revestidos de
uma aparente legalidade, embora, em seu âmbito
material,
sejam
manifestamente
2741
inconstitucionais . Como exemplo, Serrano
aponta que, em países da América Latina, essas
medidas de exceção surgem principalmente de
duas formas: (i) pelo sistema de justiça penal –
por meio de uma jurisprudência de exceção – e
(ii) pela interrupção da normalidade democrática,
que afetam o voto popular, como o
impeachment2842.
Desta feita, uma vez posto o presente
arcabouço teórico, passa-se a analisar a realidade
empírica da República venezuelana, a fim de
verificar se há elementos do estado de exceção –
pontuados por Schmitt e seus intérpretes – em
seu cotidiano político2943.
4. A República Bolivariana da Venezuela (1999-2012)
Os venezuelanos costumam afirmar que a
República Bolivariana da Venezuela é um grande
pedaço de terra que cobre um gigante barril de
petróleo3044. De acordo com o relatório World
Proven Crude Oil Reserves da OPEP (Organização
dos Países Exportadores de Petróleo) de 2018, o
país é detentor das maiores reservas de petróleo
no planeta: 302,809 bilhões de barris3145.
Entretanto, as grandes reservas da
commodity não foram capazes de impedir a crise
sociopolítica que, atualmente, assola a República
venezuelana. A fim de compreender toda a
conjuntura da crise, faz-se necessária,

SERRANO, Pedro Estevam Alves Pinto. op. cit. p. 142.

2438

Nesse sentido, Fernando Hideo: “Para compreendermos o
funcionamento dos mecanismos autoritários na contemporaneidade, o
ponto de partida é reconhecer que as formas de tirania acompanham o
desenvolvimento e a complexidade social, adaptam-se às novas
estruturas discursivas e se aperfeiçoam com o passar do tempo. O
autoritarismo aprendeu a se camuflar sob o rótulo democrático, dando
forma àquilo que Pedro Estevam Serrano define como autoritarismo
líquido”. LACERDA, Fernando H. I. Processo penal de exceção. São Paulo:
PUC-SP, 2018. Tese (Doutorado) – Programa de Estudos Pós-Graduados
em Direito, Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, 2018. p. 95.
2539
SERRANO, Pedro Estevam Alves Pinto. op. cit. p. 145.
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2640

Idem.
Idem.
2842
Ibid. p. 105.
2943
MOREIRA, Gabriel Boff. A Política Regional da Venezuela entre 1999
e 2012: Petróleo, Integração e Relações com o Brasil. Brasília: FUNAG,
2018. p. 17.
3044
OPEC Annual Statistical Bulletin 2018.
3145
Sobre a vida e carreira de Hugo Chávez, faz-se indispensável a leitura
de sua biografia elaborada pelo jornalista espanhol Ignacio Ramonet. Cf.
RAMONET, Ignacio. Hugo Chávez: Minha Primeira Vida – Tradução de
Eric Nepomuceno. São Paulo: Geração Editorial, 2018.
2741
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primeiramente, uma análise do período entre os
anos de 1999 e de 2012.
4.1. A Venezuela antes de Chávez3246
Conhecido por suas vastas reservas de
petróleo, a Venezuela iniciou a exploração de
suas jazidas de petróleo no ano de 1922, durante
o governo de Juan Vicente Gómez. Com a
presença maciça de multinacionais petroleiras no
país, em especial as norte-americanas, a
Venezuela viria a ocupar o cargo de maior
exportador mundial da matéria prima e
desempenhou um papel de grande relevância no
período pós-Segunda Guerra Mundial (19391945), com a reconstrução da Europa e a
considerável expansão da economia norteamericana.
A posição de maior exportador de
petróleo no planeta foi mantida até o ano de
1971, quando a Arábia Saudita a ultrapassou. O
período de hegemonia na exportação também foi
marcado por considerável expansão do comércio
e de uma democracia saudável, com considerável
alinhamento entre os partidos políticos
venezuelanos3347.
Em
1973,
enquanto
o
mundo
experimentava a crise do petróleo, em que o
valor do barril do petróleo aumentou de US$3,00
(três dólares) para US$12,00 (doze dólares), a
renda da Venezuela teve considerável elevação.
Neste período, os gastos públicos foram
extremamente altos, visto que os altos preços
dos barris de petróleo viriam a cobri-los3448.
No entanto, a partir de 1980, com o
colapso no valor dos barris de petróleo, a
economia venezuelana foi diretamente afetada,
pois os anos que antecederam o cenário em tela
foram de agravamento e acúmulo da dívida
externa. Os anos posteriores foram marcados
pela desvalorização da moeda, escândalos de
corrupção, crise econômica, criminalidade e
instabilidade política.

Em fevereiro de 1989, Carlos Andrés
Pérez Rodríguez, conhecido à época como “CAP”,
poucos dias após assumir o governo, promoveu
um pacote de medidas econômicas que implicava
em um plano de austeridade fiscal e ajuste
estrutural propostos pelo FMI (Fundo Monetário
Internacional). Tais medidas visavam restabelecer
a saúde fiscal e, de certa forma, implantar uma
agenda neoliberal3549.
A população venezuelana não recebeu
positivamente as propostas de Pérez e, em 27 de
fevereiro de 1989, saiu às ruas em repúdio ao
pacote econômico. A maior manifestação foi na
capital Caracas que, em pouco tempo, tornou-se
uma grande rebelião. Conhecido como
“Caracazo”, a rebelião implicou em uma onda de
vandalismo e saques generalizados na cidade de
Caracas. Os militares foram convocados para
restabelecer a ordem e, oficialmente, mais de 300
manifestantes foram mortos nos confrontos com
os agentes de segurança3650.
Como consequência, o tenente-coronel
Hugo Rafael Chávez Frias, ou apenas Hugo
Chávez, em conjunto com diversos oficiais de
esquerda do MBR-200 (Movimiento Bolivariano
Revolucionário-200), constituído em 1982,
aproveitou o descontentamento generalizado e a
impopularidade de Pérez para promover um
golpe e destituir, assim, o então presidente3751.
Em 4 de fevereiro de 1992, pouco mais de
2 anos após o Caracazo, Hugo Chávez organizou a
primeira tentativa de golpe de estado contra
Pérez. A movimentação resultou em um fracasso,
no entanto, Chávez teve a oportunidade de se
pronunciar em rede nacional. Esta aparição de
Chávez projetou em certa camada da população
venezuelana a imagem de um personagem que
buscava “lutar contra a corrupção”3852.
Hugo Chávez foi preso e responsabilizado
por todas as mortes de civis e militares durante
os confrontos do golpe de fevereiro de 1992. Em
27 de novembro de 1992, encabeçada por outros
oficiais ligados ao MBR-200, uma segunda
tentativa de golpe foi promovida e, novamente,
foi fracassada3953.
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Embora as duas tentativas de golpe não
tenham sido exitosas, o desgaste do governo de
Pérez e a insistência da oposição em vincular o
governo à corrupção resultaram, em 21 de maio
de 1993, no impeachment do presidente Carlos
Andrés Pérez Rodríguez.
Rafael Antonio Caldera Rodríguez foi
eleito no mesmo ano e assumiu em fevereiro de
1994. Caldera, que permaneceu no governo até
fevereiro de 1999, foi responsável pela anistia de
Hugo Chávez. Após passar 2 anos preso, Chávez
teve todos os seus crimes perdoados, bem como
os direitos políticos restabelecidos40.54.
Dessa forma, Hugo Chávez decidiu
abandonar a carreira militar para se dedicar à
política. Beneficiado pelo agravamento da crise
social e o considerável descrédito nas instituições
políticas tradicionais, fundou em 1997 o partido
Movimiento V República (MVR). Chávez venceu
as eleições presidenciais do ano de 1998 e, em 2
de fevereiro de 1999, assume como presidente
da, até então, República da Venezuela41.55.
4.2. A Revolução Bolivariana
Pouco tempo depois de assumir a
presidência, Hugo Chávez contrariou a
Constituição vigente à época e convocou uma
Assembleia Constituinte. Tal decisão causou certo
reboliço, pois, constitucionalmente, para se
convocar uma Assembleia Constituinte, fazia-se
necessária a votação de uma emenda
constitucional na Câmara dos Deputados que
viesse a autorizar tal convocação.
Após referendo popular que aprovou a
Assembleia Constituinte, das 131 cadeiras em
disputa, 125 foram ocupadas por apoiadores de
Hugo Chávez. Conforme Rômulo Figueira Neves
explica:
“A nova constituição, promulgada em dezembro de
1999, alterou o nome do país para República
Bolivariana da Venezuela, ampliou a participação
popular e dissolveu o Congresso e a Corte
Suprema, substituindo esta última por um
Supremo Tribunal de Justiça com membros
escolhidos pela Assembleia Nacional Constituinte.
Foram marcadas para o ano seguinte as eleições
gerais para a presidência e para a nova Assembleia
Nacional, agora unicameral, em substituição à
Câmara e ao Senado” (NEVES, 2010, pp. 65-66).
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Com a promulgação da nova constituição,
Chávez visualizou a primeira conquista da
Revolucão Bolivariana na Venezuela. Segundo
Chávez a Revolução estaria baseada no ideário de
Simón Bolívar e teria como objetivo maior o
estabelecimento
uma
nova
forma
de
42 56
socialismo . .
Dada a nova ordem constitucional, fez-se
necessário a realização de novas eleições
presidenciais e legislativas em 30 de julho de
2000. Hugo Chávez saiu vitorioso e conquistou a
reeleição para um segundo mandato como
presidente da República43.57.
Em 2000, o país encontrava-se
novamente beneficiado com o aumento no valor
dos barris de petróleo44.58. Com uma maior
arrecadação proveniente da exportação do
petróleo, Chávez se viu capaz de estabelecer
diversos programas sociais que posteriormente
vieram a ser conhecidos como “Missões
Bolivarianas”.
Tais
missões
estabeleciam
programas de apoio social para a população mais
carente.
Em 2002, com um maior acirramento da
oposição interna, Chávez foi preso por um grupo
do alto comando militar em uma tentativa de
golpe de estado de durou apenas 47 horas. Entre
os dias 11 e 13 de abril de 2002, o empresário e
então presidente da Fedecámaras, Pedro
Francisco Carmona Estanga foi instalado como
presidente de facto45.59.
Como primeiro ato de governo, Carmona
fechou a Asamblea Nacional, anulou a
Constituição de 1999 e convocou uma nova
Assembleia Constituinte. A população das
periferias – que apoiava maciçamente Chávez –
saiu às ruas em protesto e cercou o Palácio
Miraflores, sede do poder executivo venezuelano.
Tendo em vista que Carmona não obteve o apoio
militar e popular desejado, este abandonou o
palácio presidencial no dia 13 de abril de
200246.60.
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Hugo Chávez retornou ao poder com
grande popularidade e ainda mais apoio para
consolidar seus projetos no país. Em dezembro de
2006, Chávez obteve uma nova vitória nas urnas e
foi eleito para um terceiro mandato até o ano de
201347.61.
Os anos posteriores reforçaram e
repetiram a estratégia econômica venezuelana de
se basear na exportação do petróleo, com os
concomitantes altos gastos públicos em projetos
sociais, bem como a busca em implementar a
Revolução Bolivariana48.62.
Vale ressaltar que as Missões Bolivarianas
proporcionaram diversas melhorias nos índices
de
analfabetismo,
saúde,
pobreza
e
caracterizaram
considerável
melhora
na
qualidade de vida dos venezuelanos. No entanto,
restava claro que a popularidade de Hugo Chávez
dependia diretamente das classes mais carentes
que, por sua vez, eram beneficiadas pelas
medidas sociais do governo49.63.
Com os altos custos dos programas
sociais e a forte dependência – quase exclusiva –
da indústria petrolífera, a República Bolivariana
da Venezuela sofria da Dutch Disease (Doença
Holandesa), ou seja, maior interesse público na
exportação
de
commodities
e
pouco
desenvolvimento
do
setor
industrial/manufatureiro50.64.
Em conjunto com o controle de preços de
bens de consumo, estatização de empresas
privadas, dificuldades à livre iniciativa e o excesso
de gastos públicos, a dependência do petróleo
provou ser insustentável51.65.
Hugo Chávez, que lutava há anos contra
um câncer, veio a falecer em Cuba no dia 5 de
março de 201352.66.

5. A República Bolivariana da Venezuela (2012-2019)
Uma vez superado o desafio de
compreensão dos fatos histórico-políticos e dos
personagens ligados ao governo venezuelano na
primeira década do século XXI, faz-se mister,
assim, compreender o papel do sucessor de Hugo
Chávez na presidência da República Bolivariana
da Venezuela: Nicolás Maduro Moros, ou apenas
Nicolás Maduro.
5.1 O Início da Crise
Pouco mais de um mês após a morte de
Hugo Chávez, houve uma nova eleição em 14 de
abril de 2013 em que Nicolás Maduro venceu o
candidato da oposição Henrique Capriles
Radonski por uma margem muito pequena. Como
diversos escândalos de fraude foram expostos à
época, a oposição contestou o resultado das
urnas. O Tribunal Supremo de Justicia de
Venezuela, no entanto, decidiu que Maduro seria
o novo presidente venezuelano.
Maduro prometeu dar continuidade à
Revolução
Bolivariana
e
às
medidas
socioeconômicas já implantadas pelo falecido
Hugo Chávez. Ocorre que o cenário econômico
global se deparava com uma queda no valor do
barril do petróleo que afetou diretamente a
economia venezuelana.5367.
De acordo com os índices da NASDAQ5468
(National Association of Securities Dealers
Automated Quotations), em dezembro de 2013, o
valor do barril de petróleo seria de US$108,16
(cento e oito dólares e dezesseis cents). Já em
dezembro de 2014, o valor não ultrapassava
US$58,12 (cinquenta e oito dólares e doze cents).
Com os altos níveis de violência, inflação
e escassez de produtos básicos, líderes da
oposição, como Eduardo Leopoldo López
Mendoza55,69, iniciaram uma campanha nacional
que visava o impeachment de Nicolás Maduro.
No mês de fevereiro do mesmo ano,
milhares de pessoas foram às ruas protestar
contra o governo e o resultado foi catastrófico:
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mais de quarenta manifestantes mortos,
centenas de civis feridos e diversos políticos
opositores presos.
Em 6 de dezembro de 2015, na eleição
dos membros da Asamblea Nacional, a oposição,
por meio do partido político Mesa de la Unidad
Democrática, obteve 2/3 (dois terços) das
cadeiras56.70. Visto que o governo encontraria
dificuldades com o poder legislativo desalinhado
aos anseios do poder executivo, Nicolás Maduro
fez uma manobra política questionável: por meio
da própria Asamblea Nacional, expulsou diversos
juízes do Tribunal Supremo de Justicia de
Venezuela e os substituiu por juízes leais ao seu
governo57.71.
Em 30 de dezembro de 2015, a fim de
enfraquecer a oposição na Asamblea Nacional, o
Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela
proibiu 4 congressistas recém – eleitos de serem
empossados no cargo.
Os protestos e tumultos populares se
tornaram ainda mais intensos pelo severo
desabastecimento de alimentos e bens de
consumo básicos. Já o governo, além da inflação
que consumia o poder de consumo da moeda,
enfrentava o cenário econômico em que o barril
de petróleo, em janeiro de 2016, alcançou o valor
de US$36,34 (trinta e seis dólares e trinta e
quatro cents) – índice mais baixo em 13 anos.
Em 16 de maio de 2016, Nicolás Maduro
declarou estado de exceção e emergência
econômica58.72. Sendo assim, com a medida que já
havia sido aprovada pelo Tribunal Supremo de
Justicia de Venezuela em janeiro do mesmo ano,
o governo poderia se utilizar das forças armadas
para a “devida” distribuição de bens de consumo
e de alimentos.
5.2 Ditadura Venezuelana?
Ameaçado pelo crescente apoio da
população à oposição, em março de 2017, Nicolas
Maduro, por meio do Tribunal Supremo de
Justicia de Venezuela, tomou a decisão que
5670

G1. Oposição obtém maioria em eleições legislativas na Venezuela.
Disponível em <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/12/com-9603das-urnas-apuradas-oposicao-tem-maioria-na-venezuela.html>. Acesso
em 10/07/2019.
5771
G1. Assembleia da Venezuela nomeia 13 juízes antes de oposição
assumir.
Disponível
em
<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/12/assembleia-davenezuela-nomeia-13-juizes-antes-de-oposicao-assumir.html>.
Acesso
em 11/07/2019.
5872
BBC. Venezuela Crisis:
Maduro’s State
of
Emergency.
Disponível em
<https://www.bbc.com/news/world-latin-america-36339721>. Acesso
em 29/06/2019.

ISSN 1980 – 1742

tornou ainda mais clara a sua intenção de não
respeitar a democracia e a vontade popular:
invalidou a Asamblea Nacional, bem como os
poderes de seus integrantes59.73.
A população foi imediatamente às ruas
por todo o país e, embora o Tribunal tenha
voltado atrás em sua decisão poucos dias depois,
o caos já estava instaurado. Centenas de
manifestantes foram mortos e muitos outros
foram feridos ou presos pelas forças de
segurança venezuelanas.
Apesar do clamor público e da violência,
Nicolás Maduro convocou uma nova Assembleia
Constituinte no dia 30 de julho de 2017.
Diferentemente do que ocorreu em 1999, o povo
não teve a opção de votar se a Assembleia
deveria existir, mas apenas de escolher os seus
integrantes60.74. Independente da característica
fraude, a eleição foi declarada como um sucesso
e os membros eleitos foram empossados em 04
de agosto de 2017.
Já em 2018, as novas eleições
presidenciais podem ser consideradas a maior
fraude eleitoral da história do país, visto que (i) os
candidatos que concorreram com Maduro
estavam alinhados ao governo61,75, (ii) mais de
54% dos eleitores não foi às urnas e (iii) foram
documentadas diversas situações em que agentes
do estado conduziam civis às urnas em troca de
cestas básicas.
Com base nesta eleição, em 20 de maio
de 2018, Nicolás Maduro foi reeleito presidente
da República Bolivariana da Venezuela e veio a
ser empossado para o novo mandato no dia 10 de
janeiro de 201962.76.
O Alto Comissariado das Nações Unidas
para os Direitos Humanos declarou que as
eleições não preenchiam as condições mínimas
para serem livres e confiáveis77 e diversos outros
países e grupos não reconheceram os resultados
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das eleições venezuelanas de maio de 2018 (e.g.,
Grupo de Lima).
A Organização dos Estados Americanos
(OEA) também não reconheceu a legitimidade de
Nicolás Maduro como presidente em razão das
fraudes
eleitorais
e
dos
constantes
descumprimentos dos tratados e convenções de
direitos humanos64.78.
Seria nessa perspectiva que o então
presidente da Asamblea Nacional, Juan Gerardo
Guaidó Márquez, ou apenas Juan Guaidó, em 23
de janeiro de 2019, se auto proclamou presidente
interino
da
República
Bolivariana
da
65 79
Venezuela . . Dessa forma, o país passou a ter
dois presidentes: (i) Nicolás Maduro, que conta
com o apoio da maior parte do exército
venezuelano, dos partidos e políticos governistas
venezuelanos, da Assembleia Constituinte, do
Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela e de
países como a Rússia, Cuba, China, México e Irã; e
(ii) Juan Guaidó, que conta com o apoio de uma
parcela do exército venezuelano, dos partidos e
políticos de oposição venezuelanos, da Asamblea
Nacional e de países como os EUA, Canadá, Reino
Unido, França e Brasil66.80.
Atualmente, segundo a ACNUR (Alto
Comissariado das Nações Unidas para os
Refugiados)67,81 mais de 3 milhões de
venezuelanos deixaram o país e, de acordo com
Trading Economics Inflation Rate, a Venezuela
enfrenta uma inflação de aproximadamente
282.972% ao ano68.82.
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6. Conclusão
Pode-se concluir que, embora a República
Bolivariana da Venezuela, por meio de suas
instituições, já tenha declarado oficialmente – em
diversas oportunidades, entre os anos de 2016 e
2017 – um estado de exceção e emergência
econômica frente à crise que assola o país, há
elementos claros do fenômeno jurídico-político
do estado de exceção na realidade da Venezuela
contemporânea.
Com base nos cinco elementos do estado
de exceção enumerados por Carl Schmitt, podese estabelecer o seguinte paralelo: (i) desde a
chegada de Chávez ao poder, a vontade dos
líderes
venezuelanos
tem
sido
sobredimensionada; (ii) a ascensão da oposição e
a crescente popularidade deste novo movimento
perante a população venezuelana tornaram-se
verdadeiras “ameaças” ao modus operandi e ao
status quo do governo chavista; (iii) aos olhos de
Nicolás Maduro e seu bloco de apoio, a situação
socioeconômica degradada do país se deve à
oposição mal intencionada e aos interesses
estrangeiros encabeçados pelos EUA; (iv) a
Asamblea Nacional foi anulada e os respectivos
parlamentares perderam, oficialmente, seus
poderes deliberativos; e (v) desde o início das
manifestações de 2014, dezenas de líderes da
oposição e milhares de manifestantes já tiveram
seus direitos políticos e civis violados ou foram
mortos pelas forças de segurança do regime de
Nicolás Maduro69.83.
Ademais, há o reforço no pensamento de
Giorgio Agamben – no que diz respeito ao estado
de exceção ter se tornado cada vez mais
permanente na contemporaneidade – visto que a
governabilidade de Nicolás Maduro possui
aspirações ditatoriais, dada a usurpação dos
instrumentos jurídicos e instituições públicas para
a promoção de manobras políticas.
Sendo assim, acredita-se que sem
dinheiro e sem apoio político e popular, a
sobrevivência do governo Maduro está fadada a
diversas medidas de exceção que vão de
encontro à dignidade da pessoa humana.
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RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo compreender o Papel do Psicopedagogo Institucional no processo
de ensino e aprendizagem na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA, discutir sobre as
possíveis dificuldades de aprendizagem enfrentadas por esses alunos de EJA e procurar entender de
que forma o profissional de Psicopedagogia Institucional poderá contribuir de maneira eficaz frente
aos obstáculos de aprendizagem encontrados pelos discentes dessa modalidade de ensino. O
embasamento teórico pautado nas obras dos seguintes autores Barcelos, 2012; Batolloso, 2011;
Belezia e Mateus, 2013; Freire 1996 e Sá 2008 nos possibilitou uma explanação a respeito das
especificidades da EJA e o papel da psicopedagogia, bem como compreender que a atuação desse
profissional nos cursos de educação de jovens e adultos, contribui de maneira eficiente com a
orientação psicopedagógica aos alunos, colaboração na direção da elaboração de conteúdos
curriculares junto aos professores e na interrelação professor/aluno/escola e familiares.
Palavras-chave: EJA, ensino-aprendizagem, psicopedagogia.

ABSTRACT
This research aims to understand the role of the Institutional Psychopedagogue in the teaching and
learning process in the Youth and Adult Education Modality - EJA, discuss about the possible learning
difficulties faced by these students of EJA and try to understand how the professional of Institutional
Psychopedagogy can effectively contribute to the learning obstacles encountered by students of this
teaching modality. The theoretical basis based on the works of the following authors Barcelos, 2012;
Batolloso, 2011; Belezia and Mateus, 2013; Freire 1996 and Sá 2008 allowed us to explain about the
specificities of EJA and the role of psychopedagogy, as well as to understand that the performance of
this professional in youth and adult education courses, contributes efficiently with the
psychopedagogical orientation to students, collaboration towards the preparation of curriculum
content with teachers and the interrelationship between teacher / student / school and family.
Keywords: EJA, teaching-learning, psychopedagogy.
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INTRODUÇÃO
O interesse pelo tema o Papel do
Psicopedagogo Institucional no processo de
ensino-aprendizagem na Modalidade de
Educação de Jovens e Adultos, surgiu a partir
da experiencia das autoras com educação de
jovens e adultos, bem como, os debates e
diálogos nas aulas do curso de Pós-Graduação
em
Psicopedagogia
Institucional
na
Universidade Santa Rita. Nos chamou atenção
a Modalidade de Educação de Jovens e
Adultos, o qual pretendemos entender nesta
pesquisa, o percurso do processo de ensinoaprendizagem dos alunos de EJA e qual seria o
papel do Psicopedagogo Institucional na
melhoria da aprendizagem desses alunos.
Entendemos que se faz relevante este estudo,
pois os dados do Ministério da Educação MEC, indica uma grande defasagem idadesérie
dos
alunos
brasileiros,
e
consequentemente, a demanda para os cursos
de EJA é bastante grande.
O Censo Escolar de 2012 indicou que
8.376.852 alunos estavam matriculados
regularmente no ensino médio e destes,
1.345.864 cursavam o ensino médio pela
Educação de Jovens e Adultos (EJA), cuja
defasagem idade-série dos estudantes
matriculados em 2012 foi de 31,1% indicando
idade acima do esperado para a série que
cursam. (MEC, 2013). Ainda indicam as
pesquisas que o número de matrículas na
educação de jovens e adultos (EJA) diminuiu
2,9% de 2014 a 2018, chegando a 3,5 milhões
em 2018. Essa queda foi influenciada,
especialmente, pela redução do número de
matrículas da EJA de nível fundamental, que
teve queda de 10,1% de 2014 a 2018.
Entretanto, a EJA de nível médio apresentou
um crescimento de 9,8% em relação a 2014.
Na educação de jovens e adultos (EJA) de nível
fundamental, 62,7% das matrículas estão na
rede municipal, seguida pela rede estadual e
pela rede privada, que apresentam 33,1% e
4,2% das matrículas, respectivamente. CENSO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2018 pág. 28.
Tal situação talvez se deva ao fato de a
EJA ser uma modalidade de ensino que,
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embora inclusa na Educação Básica, após a
reformulação da LDBEN 9394/96, não é
permanente, assim como as outras
modalidades de ensino. Desse modo, a EJA
encontra-se em situação de constante
fragilidade, à mercê de políticas públicas de
governos que adotam seus programas de
alfabetização durante suas gestões, sob o
risco quase certo da não continuidade nos
governos subsequentes.
É importante ressaltar que até
algumas décadas atrás, a educação para
pessoas jovens e adultas, era destinada as
classes mais pobres e vista pelas classes
sociais mais abastadas como desnecessária,
com o discurso de que os menos favorecidos
deveriam aceitar a sua condição social,
subentendendo que cada pessoa teria que
aceitar o destino que lhes cabia. Por trás dessa
ideia, conotava-se que a educação para as
pessoas analfabetas poderia ser até
prejudicial, uma vez que poderiam a partir do
desvelar da realidade tornassem indivíduos
subversivos e perigosos capazes de entender
seu papel enquanto cidadãos, questionadores,
insubordinados, não aceitando assim, as
condições sociais que lhes eram impostos.
A Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) 9394/96, teve como
finalidade garantir igualdade de acesso e
permanência na escola, ao estabelecer que a
Educação de Jovens e Adultos, conforme Art.
37º, será destinada àqueles que não tiveram
acesso ou continuidade de estudos no ensino
fundamental e médio na idade própria. Bem
como, conforme o parágrafo § 2º, que informa
sobre os conhecimentos e habilidades
adquiridos pelos educandos por meios
informais serão aferidos e reconhecidos
mediante exames. (BRASIL, 1996).
Assim, não se pode deixar de
reconhecer que com o passar dos anos o
debate sobre a necessidade de ações voltadas
para essa modalidade de ensino avançou
quanto à concepção de alfabetização, cujo
significado se ampliou de uma visão limitada
de “ler, escrever e contar” para uma
compreensão mais abrangente, entendendo-a
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como um processo político-educacional de
inserção do homem no mundo, visando à sua
transformação. Nesta direção, os princípios
que, hoje, têm orientado as políticas públicas
de Educação de Jovens e Adultos se
fundamentam nos referenciais políticopedagógicos do pensamento de Paulo Freire.
Historicamente, é importante assinalar o
significado desse resgate histórico, à medida
que as políticas públicas de alfabetização
impulsionadas por Freire, no início da década
de 60, foram abruptamente interrompidas
pela ditadura militar.
A partir da concepção e dos princípios
que fundamentam a Educação de Jovens e
Adultos, as orientações têm sido voltadas para
uma prática que prioriza a valorização do
saber dos alfabetizandos, o diálogo como
meio para se operar o processo de ensinoaprendizagem e, sobretudo, a compreensão
de que os conteúdos curriculares estejam
ancorados na realidade vivenciada pelos
alunos. Desta maneira, a pesquisa justifica-se,
pela necessidade de entender de que forma se
pode contribuir em prol da melhoria da
aprendizagem desses jovens e adultos, com a
orientação
e
ações
do
profissional
psicopedagogo institucional.
A pesquisa tem como objetivo
compreender o processo de ensinoaprendizagem a partir das especificidades da
EJA por meio de levantamento de dados que
identifique
as
possíveis
dificuldades
encontradas pelos alunos da educação de
jovens e adultos, verificando como o
Psicopedagogo Institucional possa contribuir
para a qualidade do ensino desses alunos no
processo de alfabetização.
Será apresentada uma pesquisa
bibliográfica baseada no levantamento de
fontes, tais como: livros, revistas, periódicos,
legislações e artigos referentes à área, tendo
como referência a produção de autores como:
Barcelos, 2012; Batolloso, 2011; Belezia e
Mateus, 2013; Freire 1996 e Sá 2008 entre
outros.
Inicialmente, a pesquisa abordará as
características e especificidades da Educação
de Jovens e Adultos. Por fim, será proposta
uma abordagem referente ao papel do
ISSN 1980 – 1742

Psicopedagogo em uma Instituição de Ensino
e, na sequência, tendo como base os
argumentos anteriores, será explanado de que
forma o Psicopedagogo Institucional poderá
atuar de maneira eficaz no processo de
ensino-aprendizagem dessa modalidade de
ensino.
A EJA tem suas especificidades por ser
constituído de pessoas com grande
dificuldade de aceitação social pelo estigma
da baixa estima e exclusão, portanto,
merecem toda a nossa atenção na direção de
se entender suas características, seus anseios,
as experiências que já trazem em sua história
de vida e levar isso em consideração durante o
processo de ensino, permitindo que se
construa uma aprendizagem significativa.
Como compreende BELEZIA e MATHIEU, 2013,
p. 72: “Buscar uma educação de qualidade na
formação de jovens e adultos, na modalidade
EJA, implica reconhecer as características
psicossociais e físicas desses educandos e a
sua importância no processo ensinoaprendizagem.” Neste caso, o papel do
psicopedagogo estaria centrado na proposta
de
atividades
relacionadas
com
o
conhecimento e com a utilização de
estratégias cognitivas e metacognitivas de
aprendizagem. Percebe-se então, a amplitude
do papel do Psicopedagogo em toda a
comunidade educacional.

Pode-se dizer que uma pessoa ou, no
nosso caso, uma educanda ou educando,
tem necessidades educacionais especiais
quando
apresenta
dificuldades
significativas para aprender, conviver ou
se integrar socialmente, impedindo-lhe
assim o acesso normal aos ensinamentos
mínimos estabelecidos pelo currículo
escolar comum, precisando, portanto,
de uma compensação, ajuda ou apoio,
seja de modo pontual ou no decorrer de
todo seu período escolar ou de vida.
(BATALLOSO, 2011, p. 146).

Levando-se
em
conta
as
especificidades da EJA, pode-se evidenciar
como positiva a possível atuação de um
Psicopedagogo nessa modalidade de ensino,
uma vez que, a intervenção psicopedagógica
não depende da modalidade de ensino, da
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instituição de ensino, ou até mesmo das
características dos educandos, mas sim, das
próprias necessidades de cada pessoa, de
forma que sejam aplicadas medidas, ou
adequações que garantam a todos as
condições para a obtenção de uma
aprendizagem significativa e que lhes
proporcionem condições mínimas para atuar
na sociedade em que vive.
2. Breve histórico da Educação de Jovens e
Adultos - EJA no Brasil
As primeiras formas de educação de
jovens e adultos surgiram ainda no período
colonial, cujo principal interesse era a
conversão da população nativa (os índios) ao
catolicismo, adequando-os ao modo de vida e
aos interesses europeus, ou seja, uma
educação estabelecida como sinônimo de
submissão e obediência aos colonizadores,
segundo Belezia e Mathieu (2013).
No período imperial, surgiram
algumas propostas mais elaboradas de cursos
voltados para adultos, no entanto, essas
medidas mais uma vez não foram
concretizadas, além do que, não era permitido
o acesso dos escravos nas escolas públicas.
A partir da Primeira República
(1889–1930), houve uma mobilização mais
intensa quanto ao estabelecimento de ações
voltadas à educação. A Constituição de 1891,
embora não tenha tocado na questão da
educação de adultos, excluiu a população
analfabeta
do
direito
ao
voto.
Consequentemente, ainda que de forma
contraditória, incitou uma série de
manifestações em defesa da ampliação da
cidadania e da alfabetização, a fim de evitar o
fortalecimento do capitalismo e do caráter de
dominação e exploração da classe operária,
característicos da época.
Belezia e Mathieu (2013) afirmam,
ainda, que na década de 1920, a luta contra o
analfabetismo inseria-se em um contexto das
lutas das camadas sociais que não
concordavam com a estrutura política vigente
no país. Após a Revolução de 1930, o governo
de Getúlio Vargas procurou atender parte dos
anseios dos diferentes setores sociais da
época. Sendo assim, os constituintes incluíram
ISSN 1980 – 1742

na Constituição de 1934 “o ensino primário
integral gratuito e de frequência obrigatória
extensivo aos adultos”. No entanto, essa
intenção dos constituintes refletia não
somente os anseios dos movimentos iniciados
no período anterior, mas, também, o
atendimento aos interesses políticos da
época, visando o aumento do número de
eleitores, uma vez que a nova constituição
proibia o voto daqueles que não sabiam ler
nem escrever.
Dessa forma, embora o texto
constitucional fizesse menção à educação de
jovens e adultos, não houve a concretização
de uma política pública voltada à socialização
do conhecimento. As autoras mencionam,
ainda, que no Brasil nunca se estabeleceu uma
política pública efetiva e permanente para
jovens e adultos, sendo, geralmente,
descontinuada e insuficiente para atender à
demanda de interessados e cumprir o direito à
educação, conforme estabelecido pela
Constituição Federal de 1988184.

A educação de adultos das classes
pobres sempre foi vista pela classe
dominante como desnecessária e até
“prejudicial” à felicidade desses
trabalhadores. O discurso da elite
neutralizava a condição financeira;
assim, os menos favorecidos deveriam
aceitar a posição à qual foram
destinados na sociedade. Na verdade, o
que se escondia por trás dessa ideia é
que a educação seria subversiva e
poderia criar indivíduos perigosos:
capazes de entender seu papel enquanto
cidadãos, questionadores,
insubordinados, “inimigos da sociedade”
estabelecida. (CRUZ, et al, 2012)

A visão das autoras evidencia os
motivos pelos quais a EJA enfrentou tantos
entraves até que pudesse se estabelecer como
um direito do cidadão, refletindo uma política
84

1 De acordo com o Artigo 208 da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, o dever do
Estado com a educação será efetivado mediante a
garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita
dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade,
assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os
que a ela não tiveram acesso na idade própria (...).
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governamental de adestramento, atendendo
exclusivamente aos interesses de uma elite
dominante.
Entre as décadas de 1930 e 1950, as
propostas governamentais de jovens e adultos
estavam relacionadas ao projeto nacional
desenvolvimentista que impulsionaria cada
vez mais o capitalismo no Brasil. O principal
objetivo desse projeto era integrar a
população
analfabeta
à
sociedade,
contrapondo a visão do homem atrasado à do
homem moderno. No entanto, mais uma vez
essas experiências não se concretizaram, pois
geralmente eram resultado de projetos de
governo que perduravam somente até o
término do período de mandato. Sendo assim,
novamente evidencia-se a ausência projetos
nacionais permanentes de alfabetização de
adultos,
além
da
insuficiência
das
metodologias de ensino existentes voltadas a
essa modalidade de educação.
No início da década de 1960, ainda de
acordo com Belezia e Mathieu (2013), o Brasil
viveu um momento de avanço na questão
referente à educação de jovens e adultos,
graças a inúmeros movimentos políticos e
sociais que emergiam, influenciados pelos
ideais de Paulo Freire.

A visão de integração, alicerçada na
convicção de um homem universal ideal,
cede lugar para a visão de que a
realidade social é produto das
diversidades regionais e culturais. Essa
perspectiva orientou a formulação de
novas propostas para a EJA baseadas em
referenciais de emancipação das classes
populares. Esse foi um período de
grande efervescência do ponto de vista
das lutas pela cidadania, na qual a
educação de jovens e adultos aflorava
como um dos direitos inalienáveis do
povo Brasileiro. (BELEZIA; MATHIEU,
2013, p. 44)

Dessa forma, é possível compreender
que essa década representou um grande
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avanço nas políticas educacionais de EJA, uma
vez que trouxeram à tona as questões
humanas e a visão do homem como um ser
social, propiciando, assim, o surgimento de
diversos outros programas de alfabetização e
educação popular, liderados por intelectuais,
estudantes e religiosos (católicos) engajados
em ações políticas juntamente com as
camadas populares. No entanto, apesar desse
breve avanço, em 1964, após o golpe militar,
houve uma violenta repressão aos
movimentos de educação popular, pois isso ia
contra ao momento político da época, uma
vez que representavam a emancipação da
classe trabalhadora, até então, excluída e
marginalizada. Com o intuito de tirar das mãos
dos setores progressistas o controle sobre a
educação de adultos, os governos militares
criaram o Movimento Brasileiro de
Alfabetização, o MOBRAL, que objetivava
acabar com o analfabetismo nos 10 anos
seguintes e garantir a educação continuada de
jovens e adultos, porém, através de um
mecanismo político visando apenas o controle
sobre a educação.
No ano de 1985 o MOBRAL foi extinto,
pois se apresentou como uma organização
extremamente
burocrática,
com
uma
estrutura administrativa vertical, o que o
tornou parecido às outras campanhas de
massa até então desenvolvidas. Dessa forma,
surgiu a Fundação EDUCAR, vinculada ao MEC,
em parceria com os municípios. As ações
propostas por esse projeto seguiam uma
política-pedagógica voltada à educação
funcional. A Fundação EDUCAR foi extinta
durante o governo Collor, na década de 1990,
de forma que as atividades de EJA foram
repassadas para os Estados e Municípios,
evidenciando novamente o desinteresse da
União pela educação de jovens e adultos.

O MOVA – Movimentos de
Alfabetização de Jovens e Adultos foi
criado em 1989, por administrações
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municipais populares que eram partidárias
às ideias da educação popular, em uma
tentativa de resgatar as propostas e
premissas de Paulo Freire, mas, assim
como
as
anteriores
propostas
educacionais destinadas aos jovens e
adultos, também teve muitos períodos de
fracasso, uma vez que foi vítima das
políticas governamentais não efetivas.
Porém, foi o único programa que ainda
resiste até aos dias de hoje, porque é
incentivado e promovido por movimentos
sociais ligados na maioria das vezes a
instituições não governamentais.
De acordo com Cruz (2015), a
importância da EJA chegou a outros países
graças a diversas conferências organizadas
pela Unesco nos anos de 1990. Ao mesmo
tempo, essa mobilização mundial refletiu em
nosso país, gerando movimentos com o
intuito de identificar metas e ações para e
educação de jovens e adultos. A partir dessas
reflexões, surgiu a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) 9394/96, garantindo
igualdade de acesso e permanência na escola
e ensino de qualidade, ao estabelecer:

Da Educação de Jovens e Adultos
Art. 37º. A educação de jovens e adultos
será destinada àqueles que não tiveram
acesso ou continuidade de estudos no
ensino fundamental e médio na idade
própria.
§ 1º. Os sistemas de ensino assegurarão
gratuitamente aos jovens e aos adultos,
que não puderam efetuar os estudos na
idade regular, oportunidades
educacionais apropriadas, consideradas
as características do alunado, seus
interesses, condições de vida e de
trabalho, mediante cursos e exames.
§ 2º. O Poder Público viabilizará e
estimulará o acesso e a permanência do
trabalhador na escola, mediante ações
integradas e complementares entre si.
Art. 38º. Os sistemas de ensino
manterão cursos e exames supletivos,
que compreenderão a base nacional
comum do currículo, habilitando ao
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prosseguimento de estudos em caráter
regular.
§ 1º. Os exames a que se refere este
artigo realizar-se-ão:
I - No nível de conclusão do ensino
fundamental, para os maiores de quinze
anos; II - no nível de conclusão do ensino
médio, para os maiores de dezoito anos.
§ 2º. Os conhecimentos e habilidades
adquiridos pelos educandos por meios
informais serão aferidos e reconhecidos
mediante exames. (BRASIL, 1996)

Dessa forma, os rumos da educação
no país passaram a ser revistos, cabendo às
escolas, a partir daquele momento, a
responsabilidade pela formação do adulto
trabalhador.
Segundo Belezia e Mathieu (2013),
alguns anos depois, já no governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, foi
criado o PAS – Programa Nacional de
Alfabetização Solidária, em consonância com o
disposto na Conferência Mundial de Educação
para Todos, realizada na Tailândia em 1990. O
PAS objetivava realizar uma parceria entre as
esferas pública e privada, com o intuito de que
as universidades parceiras capacitassem os
educadores designados a trabalharem com a
educação de adultos, bem como que
acompanhassem o processo educativo entre o
PAS e as prefeituras.
Uma proposta mais efetiva se deu no
ano de 2003, com a determinação do MEC
para que a EJA fosse meta prioritária do
governo do presidente Lula, sendo criada,
assim, a Secretaria Extraordinária de
Erradicação do Analfabetismo, com a
implantação do Programa Brasil Alfabetizado.
Espera-se, contudo, que esse projeto não se
extinga assim como os anteriores, que
perduravam apenas durante o mandato do
respectivo governante. Estima-se que o
mesmo faça parte de uma política pública
permanente do Estado, com investimentos
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financeiros e humanos, a fim de erradicar o
analfabetismo funcional da sociedade
brasileira. As explanações contidas neste
capítulo retomaram questões e princípios
históricos a respeito do surgimento e
desenvolvimento da EJA no Brasil, o que nos
subsidiará as reflexões seguintes, permitindo a
delimitação do tema ao objeto de estudo da
presente pesquisa.

ATUAÇÃO DO PSICOPEDAGOGO INSTITUCIONAL

A Psicopedagogia na década de 90,
ganha relevância com os avanços das
pesquisas no campo das ciências humanas e
biológicas principalmente nas áreas da
Psicolinguística, Neurociência, Biologia, e
Sociologia,
entre
outros
estudos
epistemológicos.
Neste sentido a Psicopedagogia
estuda o processo de aprendizagem e suas
dificuldades, tendo, portanto, um caráter
preventivo e terapêutico; pode ser entendida
como uma abordagem que investiga e
compreende a relação entre o educando e o
meio em que vive, considerando a interação
dos aspectos sociais, culturais e familiares.
A Psicopedagogia é a área de
conhecimento, atuação e pesquisa que lida
com o processo de aprendizagem humana,
visando o apoio aos indivíduos e aos grupos
envolvidos neste processo, na perspectiva da
diversidade e da inclusão.
O profissional psicopedagogo articula
contribuições de áreas como a Psicologia,
Pedagogia e Medicina, entre outras, com o
objetivo de pôr à disposição do indivíduo
educando a retomada do seu processo de
aprendizagem, viabilizando assim, novas
possibilidades, de modo a estimular o desejo
deste, de aprender e não somente de
melhorar o seu rendimento escolar. Portanto
a atuação desse profissional deve acontecer
além do âmbito escolar, se estender a família,
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com o propósito de identificar analisar,
planejar e intervir através das etapas de
diagnóstico e tratamento.
De acordo com (BOSSA 2001), o
objeto de estudo da psicopedagogia é o
próprio processo de aprendizagem e seu
desenvolvimento normal e patológico em
contexto. Estejam estes relacionados com o
mundo interno ou externo, sem deixar de lado
os aspectos cognitivos, afetivos e sociais que
estão
envolvidos
no
processo
de
aprendizagem.
O psicopedagogo é o profissional
qualificado apto, a atuar com os processos de
aprendizagem e suas intercorrências, em
crianças, adolescentes e adultos como
também nas instituições e comunidades
investigando as possíveis causas que impedem
os indivíduos de aprender.
A
Associação
Brasileira
de
Psicopedagogia - ABP, como órgão
representativo dos psicopedagogos, entende
que o curso de Psicopedagogia deve formar
profissionais para garantir a aprendizagem
como direito de todos. A partir desta visão
compreende que o psicopedagogo é o
profissional capaz de ampliar as possibilidades
e interesses relativos ao aprender e ao
ensinar; de produzir e difundir o
conhecimento científico e tecnológico
relacionado com a aprendizagem humana; de
utilizar as bases teóricas da Psicopedagogia
para análise das questões específicas da
aprendizagem; de planejar, intervir e avaliar o
processo
de
aprendizagem
e
suas
intercorrências,
em
vários
contextos,
mediante a utilização de instrumentos e
técnicas próprios da Psicopedagogia;
Portanto, o psicopedagogo é o
profissional que atua junto à equipe
interdisciplinar da escola, podendo contribuir
no esclarecimento de dificuldades de
aprendizagem dos alunos. Dificuldades essas
que não tenham somente como causa
deficiências dos educandos, mas que sejam,
também, decorrentes de problemas escolares,
tais como a organização da instituição, dos
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métodos de ensino, da linguagem utilizada
pelo docente, da relação entre professor e
aluno, entre outros.

Pensar a escola, à luz da Psicopedagogia,
significa analisar um processo que inclui
questões metodológicas, relacionais e
socioculturais, englobando o ponto de
vista de quem ensina e de quem
aprende, abrangendo a participação da
família e da sociedade. (SÁ, 2008, p.16)

Dessa forma percebe-se a abrangência
da atuação do Psicopedagogo Institucional,
agindo como um “elo de ligação” entre o
aluno e a comunidade escolar, inserindo-se
nos ambientes nos quais vivem os alunos,
estudando as particularidades familiares,
investigando questões referentes às origens
dos educandos, seus traços da infância e
adolescência, intervindo, assim, de forma a
solucionar ou minimizar possíveis dificuldades
de aprendizagem.

Contribuições do Psicopedagogo Institucional
ao processo de ensino-aprendizagem na
Educação de Jovens e Adultos
Geralmente os jovens e adultos que
procuram se matricular num curso de
Educação de Jovens e Adultos são pessoas
oriundas de uma história de vida que trazem
referencias de situações de insucessos
anteriores, tais como: moravam distante dos
centros urbanos onde o acesso à escola era
dificultoso ao seu sistema de vida, ou muitas
vezes os que tinham esse acesso ao seu
alcance, tiveram dificuldades de continuar os
estudos por que tinham que começar a
trabalhar ainda muito criança ou jovem para
ajudar no sustento se suas famílias, além de
outras situações pessoais ou familiares que
consequentemente lhes fizeram abandonar os
estudos ainda em idade escolar.
Muitos dessas pessoas quando
conseguem voltar a estudar estão mais
maduros, adquiriram uma experiencia de vida
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admirável, basta refletirmos na condição de
alguém que sem posses da alfabetização e do
letramento, conseguir manter uma vida com o
mínimo de dignidade trabalhar, constituir uma
família, criar os seus filho educar também com
dignidade e só depois de todo esse processo,
realizar o seu sonho de aprender pelo menos
ler e escrever. O que se tem observado nas
literaturas sobre esse assunto é que mesmo
assim, ainda carregam um estigma de fracasso
e incapacidade.
Barcelos (2012) nos lembra que
pessoas jovens e adultos com tais condições
emocionais tendem a não se sentirem
acolhidos e envolvidos no processo de ensino
e aprendizagem e até mesmo na relação com
os colegas e professores. Fato este que, mal
resolvido, pode acarretar uma nova situação
de abandono escolar.
A educação, para que seja realmente
considerada “Educação”, deve estar envolvida
com os desejos das pessoas que fazem parte
desse processo, de modo que não se leve em
consideração apenas a busca por um posto de
trabalho, mas sim, que sejam considerados e
respeitados os desejos e aspirações pessoais
de cada um, dentro de cada situação e em
cada dificuldade.
Ainda de acordo com Barcelos (2012),
em função dessas constatações, percebe-se a
necessidade da construção de um currículo
que ajude os educandos a compreenderem as
relações entre a teoria e o seu contexto de
mundo, relacionando-a no espaço em que
estão vivendo, de forma que a aprendizagem
passe a fazer sentido para esse aluno.
Aliado a uma proposta curricular que
atenda as necessidades desses alunos de EJA,
propõem-se práticas pedagógicas que
permeiem a dimensão da afetividade.
Segundo o autor, essa “dimensão
afetiva” engloba uma perspectiva curricular
que se refira não apenas a questões técnicas
sobre os conteúdos a serem cumpridos, mas
que também considere e respeite as emoções
e sentimentos envolvidos, os dilemas, os
medos e as inseguranças. Assim, a proposta
curricular deve pautar-se em conhecimentos
prévios já trazidos pelos educandos, bem
como, deve ser planejada de forma flexível,
Ano 14 - Número 30 - Dezembro de 2019

47

interpretada e construída em um processo
conjunto e permanente com os alunos, de
modo que as práticas pedagógicas voltadas às
especificidades dessa modalidade de ensino
busquem dialogar com o mundo real, o
mundo vivido, respeitando as diferentes
narrativas trazidas pelos alunos no espaço da
escola.
O autor afirma, ainda, que aliado à
necessidade de revisão da proposta curricular
para as turmas de EJA, há de se levar em
conta, também, aspectos referentes à
formação docente, tendo em vista que na
maioria das vezes o processo de formação
inicial e continuada dos professores não
discute questões referentes às práticas de
ensino para o público de EJA.
Para Barcelos (2012), a atividade
escolar está determinada pelo seu aspecto
interacional, de forma que o psicopedagogo é
visto como parte de uma equipe disciplinar
que envolve docentes, discentes e área
administrativa.
Neste
caso,
a
atuação
do
Psicopedagogo Institucional pode contribuir
de maneira positiva e eficaz para auxiliar
questões pedagógicas e administrativas da
vida escolar, como uma forma de
intermediação entre os alunos, os professores
e comunidade escolar, podendo identificar
possíveis lacunas curriculares e deficiências
em determinadas práticas pedagógicas,
propondo mudanças ou readequações no
processo
de
ensino,
o
que,
consequentemente, facilitará a aprendizagem
dos alunos, principalmente nas turmas de
EJA, tendo em vista suas características tão
peculiares,
além
das
particularidades
curriculares para essa modalidade de ensino.
Conforme SÁ, 2008, p. 18, “o objetivo
do psicopedagogo é o de conduzir a criança ou
adolescente, o adulto ou a instituição a
reinserir-se, reciclar-se numa escolaridade
normal e saudável, de acordo com as
possibilidades
e
interesses
dela.”
Compreende-se que a Psicopedagogia não se
limita apenas a um público infantil, mas
também se estende de modo geral, a todos os
alunos, em qualquer momento de suas vidas e
independentemente de grau de escolarização
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ou tipo de ensino, pois um de seus principais
objetivos é a intervenção em possíveis
dificuldades de aprendizagem. Assim, sua
eficácia também deve contribuir para a
melhoria da formação e aprendizagem nas
turmas de EJA, principalmente por considerar
aspectos subjetivos, afetivos e emocionais,
primordiais para esse público, tendo em vista
situações anteriores de abandono escolar.
FREIRE, 1996, p.144, nos relata que:

Não importa com que faixa etária
trabalhe o educador ou a educadora. O
nosso é um trabalho realizado com
gente, miúda, jovem ou adulta, mas
gente em permanente processo de
busca. Gente formando-se, mudando,
crescendo, reorientando-se,
melhorando, mas, porque gente, capaz
de negar os valores, de distorcer-se, de
recuar, de transgredir. Não sendo
superior nem inferior a outra prática
'profissional, a minha, que é a prática
docente, exige de mim um alto nível de
responsabilidade ética de que a minha
própria capacitação científica faz parte.

Paulo Freire, em sua imensurável
experiência com o público de jovens e adultos
já enfatizava a responsabilidade de todo
educador e equipe de ensino com seus alunos,
seja ele composto por crianças, adolescentes,
jovens ou adultos. A prática pedagógica deve
ter à sua frente o ser humano em sua
integridade, sem distinção, respeitando seu
contexto social, sua realidade, seu meio de
vida, seus saberes natos e também suas
possíveis dificuldades. SÁ, 2008, p. 25, afirma
que “...consideramos um princípio norteador
o fato de que determinadas aprendizagens
necessitam de uma ação estimuladora do
meio externo e que a pessoa que ensina é um
dos elementos mais incentivadores da
aprendizagem”. O psicopedagogo nessa
atuação e com o auxílio do professor, pode
contribuir na criação de projetos motivadores
da prática educativa e reforçar o estímulo que
muitos jovens e adultos necessitam para
prosseguirem em seus estudos e assim,
alcançar os seus sonhos de aprender não
somente a ler e a escrever más alcançar a
compreensão de ser plenamente um cidadão
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letrado, a partir deste
necessário entender que:

pressuposto

é

...a forma de atender a diversidade dos
sujeitos da EJA de forma que jovens e
adultos possam estar na escola e
aprender. São as necessidades da vida,
desejos a realizar, metas a cumprir que
ditam as disposições desses sujeitos, e
por isso há a necessidade de
compreender seus tempos para então
organizar, segundo as possibilidades de
cada grupo de pessoas, o momento de
formação,
para
garantir
sua
permanência e direito à educação. Nesse
sentido se faz importante a pesquisa
sobre os sujeitos da educação de jovens
e adultos. Muitos deles tem história de
fracasso, de não aprendizados, de
frustrações, por isso não é possível
repetir modelos e manter abordagens
infantilizadas. Farias (2010, p.3).

CONSIDERAÇÕES
Tendo em vista os objetivos relatados
quando
da
elaboração
do
capítulo
introdutório desta pesquisa, pode-se afirmar
que o trabalho permitiu a explanação a
respeito dos conceitos referentes às
metodologias de ensino do Ensino na
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos
– EJA, bem como diagnosticar possíveis
problemas quanto ao processo de ensinoaprendizagem dos alunos dessa modalidade
de ensino, além de abordar aspectos
referentes à atuação de um Psicopedagogo
Institucional.
De acordo com os referenciais
teóricos quanto à breve contextualização
histórica referente à evolução da EJA no Brasil,
constata-se a ineficácia desse processo, pois a
maioria dos programas criados ao longo da
história e voltados à Educação de Jovens e
Adultos não contavam com metodologias de
ensino
e
planejamentos
curriculares
eficientes, além do fato de muitos desses
programas revestirem-se de interesses
meramente políticos, em detrimento ao foco
na formação do aluno, assim como os extintos
citados no interior desse trabalho.
Dessa forma foi se instaurando a
problemática referente a esse alunado,
chegando à idade adulta, muitas vezes
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estigmatizado pelos insucessos anteriores.
Jovens e adultos com essas condições
emocionais, se não devidamente acolhidos na
EJA, tendem a apresentar novamente uma
situação de abandono e consequente fracasso
escolar.
Os referencias teóricos consultados
para esta pesquisa, evidenciam que a
condição emocional dos alunos de EJA é um
dos fatores de vulnerabilidade que pode
afetar a aprendizagem a partir do momento
em que se constata que tenham enfrentado
dificuldades de aprendizagem em seu
processo de escolarização na infância e, não
por acaso, a maioria desses alunos apresenta
na idade adulta, enquanto aluno da EJA,
dificuldades relacionadas atualmente à
mesma área do conhecimento referente ao
período da infância. Conforme já mencionado
nesta pesquisa há evidências de reprodução
na idade adulta das mesmas dificuldades de
aprendizagem enfrentadas pelo aluno em um
período de escolarização anterior, caso não
haja uma metodologia adequada e uma
intervenção eficiente do docente e equipe
pedagógica como um todo.
De acordo com os referenciais
bibliográficos, ao profissional Psicopedagogo
institucional cabe a atuação junto à equipe
interdisciplinar da escola, em questões
referentes à organização da instituição
escolar, metodologias de ensino e linguagem
docente, além de, prioritariamente, atuar
junto às dificuldades de aprendizagem e
problemas enfrentados pelos alunos, atuando
como um “elo de ligação” entre a comunidade
escolar, equipe pedagógica e alunos, com
vistas à garantia da aprendizagem.
Ao contrário do que muitos pensam e
além do que pressupõe o senso comum, um
Psicopedagogo
não
desenvolve
suas
atividades unicamente voltadas ao público
infantil, mas a todos os indivíduos em
processo
de
aprendizagem,
independentemente de faixa etária, nível de
escolarização e tipo de ensino.
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Voltando-se às especificidades da
Educação de Jovens e Adultos, pode-se
confirmar a eficácia do trabalho desse
profissional, aliando suas competências a
fim de identificar possíveis dificuldades de
aprendizagem,
dando
o
devido
encaminhamento, como também atuando
em aspectos emocionais e subjetivos de
cada um, tão peculiares a esse público,
pois, conforme já mencionamos, carregam
muitas vezes o estigma de situações não
muito bem sucedidas.
Sendo
assim,
pode-se
concluir
como
eficaz
o
trabalho
psicopedagógico em uma instituição de

ensino em turmas de EJA, intervindo no
âmbito escolar e junto aos educandos de
forma preventiva, antecipando-se a
possíveis dificuldades de aprendizagem, a
fim de evitar maiores danos, e, quando
necessário, intervindo também de forma
efetiva, tratando os diversos tipos de
dificuldades de aprendizagem, contribuindo
para o processo de ensino como um todo, a
fim de permitir que o aluno não somente
conclua seu processo de escolarização, mas
também que se forme como um cidadão
crítico e reflexivo, apto a atuar e intervir na
sociedade em que vive.
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Resumo
Este artigo tem por objetivo demonstrar a importância da escrita como atividade
reflexiva, metacognitiva e emancipadora da consciência, necessária à constituição da
própria identidade profissional. Todas essas características revelam a natureza
autossustentável da atividade de escrita reflexiva, portanto, compatível com práticas
sustentáveis de desenvolvimento humano, nos mais variados contextos profissionais.
Palavras-chave: Escrita reflexiva,
consciência, sustentabilidade.
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Abstract
This article aims to demonstrate the importance of writing as a reflexive, metacognitive,
emancipating activity of conscience, necessary for the constitution of one's professional
identity. All these characteristics reveal the self-sustaining nature of reflective writing
activity, therefore compatible with sustainable human development practices in the
most varied professional contexts.
Keywords: Reflective writing, professional identity, emancipation of consciousness,
sustainability.

85

1 Doutora e Mestre em Psicologia da Educação (PUC-SP), Especialista em Bases da Medicina Integrativa (Hospital
Albert Einstein), Pedagoga (USP). Tem experiência como Docente, Formadora de Professores, Pesquisadora,
Pedagoga com atuação em Hospitais Públicos de São Paulo, em projeto cultural com artistas hospitalares. Participou
como palestrante no 8vo. Congreso Internacional de Educación Superior, após aprovação de seu projeto pelo
Comitê Científico da Universidade de Medicina de Havana, intitulado Aprendizagens Mútuas em situação de
Cuidados Paliativos: o papel do Educador Hospitalar (Cuba, Havana, 2012). Atua como Docente em Pesquisa
Qualitativa em Saúde, no Centro de Pós-Graduação do Hospital Albert Einstein e também na UniSantaRita, nos
cursos de Pedagogia e Enfermagem. Possui publicações, dentre elas Didática para Metodologia do Trabalho
Científico: do compartilhamento da experiência docente à criação de novas práticas de ensino (Edições Loyola,
2013) e Cartas de Cuidar: correspondências para um Mundo Melhor (Editora Viseu, 2019).
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Introdução
“Renda-se como eu me rendi. Mergulhe no
que você não conhece como eu mergulhei. Pergunte,
sem querer ‘a’ resposta, como eu estou perguntando.
Não se preocupe em ‘entender’. Viver ultrapassa
todo entendimento.”
(Clarice Lispector)

Como seres de linguagem e
particularmente
capacitados
ao
desenvolvimento das modalidades oral e
escrita, é possível afirmar que narrar faz
parte da experiência humana de ser com o
outro. No mecanismo da convivência
humana, contamos e recontamos, criamos
e
recriamos
nossas
experiências,
materializando em palavras aquilo que de
certa forma já vivemos no terreno da ação.
Tendo por foco a escrita reflexiva,
esta pressupõe também um momento de
compartilhar, não importando se a ocasião
para isso é prevista ou não no ato da
escrita. O que se sabe é que haverá um
interlocutor, alguém que nos lerá em
algum momento.
Para narrar, recorre-se à memória.
A memória sinaliza o pós-facto, registra o
fato acontecido, de onde se pode extrair
que a memória humana é o centro emissor
das narrativas e, como tal, o documentário
da história do homem. Neste sentido,
pode-se compreender a capacidade épica
por excelência da memória no processo de
narrar (SOUSA, 2002).
No entanto, ao narrar a pessoa
pode combinar dados da realidade
concreta com dados da realidade subjetiva,
criando, no ato da narração, uma “nova”
realidade, articulando a capacidade épica
da memória à capacidade da imaginação e
da representação: “...a narrativa não é a
verdade literal dos fatos mas, antes, é a
representação que deles faz o sujeito e,
dessa forma, pode ser transformadora da
própria realidade.” (CUNHA, 1997)
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Considerando que a apreensão da
realidade se dá pela representação que
fazemos dela, nossa reflexão sobre a
realidade é mediada por valores, conceitos,
aspirações que integram o acervo de nossa
memória singularmente constituída no
processo coletivo (ou intersubjetivo) de
nossa história.

Desenvolvimento
No processo de elaboração da
narrativa escrita, memória e reflexão são
funções privilegiadamente solicitadas já
que a capacidade simbólica, representativa
do homem é que dá a tônica do conteúdo.
As palavras concretizam essa capacidade
representativa, pois constituem signos,
meios pelos quais (portanto, mediadores)
se apreende a realidade ou meios pelos
quais o indivíduo se apropria dos
significados culturais, definindo uma forma
de comportamento superior, próprio da
espécie humana (VYGOTSKY, 1998).
Segundo
este
autor,
“o
signo...constitui um meio da atividade
interna dirigido para o controle do próprio
indivíduo;
o
signo
é
orientado
internamente” (idem, p. 73). Assim, no ato
da narrativa escrita, aguçamos nossa
capacidade reflexiva pelo exercício
contínuo de lidar com os significados
internalizados; isto demanda “falar consigo
mesmo”, fazer uso da linguagem com
função de fala interior com o intuito de
organizar as idéias, de buscar as palavras
que melhor possam corporificá-las a fim de
que, na viabilidade da interlocução, o
conteúdo da narrativa possa ser
comunicado, efetivamente partilhado.
Sob esta perspectiva sóciohistórica, a história social e a história
individual relacionam-se o tempo todo:
falamos conosco mesmos do que outros já
nos falaram para voltar-lhes uma fala
organizada
de
maneira
original,
contribuindo, assim, com outras falas,
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contando com as infinitas possibilidades da
narração enquanto experiência humana
partilhada.
Se nas interações humanas é que
desenvolvem-se
nossas
funções
psicológicas superiores (VYGOTSKY, 1998)
tais como memória mediada, atenção
voluntária,
atividade
cognitiva,
sentimentos, etc, é também nas interações
que torna-se possível o refinamento, a
qualidade dessas funções, pois que o
desenvolvimento
pressupõe
a
continuidade
de
uma
progressão
qualitativa. Neste sentido é que tenho
compreendido a expressão “profissional
reflexivo” (SCHÖN, 2000), o que me
permite afirmar a necessidade de se
investir em processos de formação – inicial
e continuada – em que o profissional possa
compartilhar
suas
experiências
profissionais, pensá-las e repensá-las em
conjunto. Esta tarefa cria oportunidade
para o refinamento dessa capacidade
reflexiva, individual e coletiva, que aciona
um outro processo – a tomada de
consciência.
Segundo LEONTIEV (1959), a
tomada de consciência é um processo de
transformação de um reflexo psíquico
inconsciente
em
reflexo
psíquico
consciente.
Como
processo
de
transformação, é neste domínio –
consciente – que podemos modificar algo,
ou seja, deixar de repetir determinados
padrões de comportamento.
Muitas vezes, seres reflexivos que
somos,
automatizamos
posturas,
cristalizamos conceitos e modos de operar,
o que, ao que me parece compromete em
alguma medida nossas funções psicológicas
superiores, no que tange à reflexão e à
tomada de consciência, uma vez que estas
poderiam
encaminhar-nos
às
possibilidades de novas práticas, de ações
transformadas.
Os
processos
de formação
continuada de profissionais das mais
diversas áreas podem prever determinadas
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tarefas que estimulem a qualidade da
reflexão e, com isso, favoreçam a tomada
de consciência, tais como: a prática do
registro e a sistemática do trabalho
coletivo. Seria interessante aliar as duas
tarefas porque só o trabalho coletivo,
embora permita a troca de experiências
propiciadoras de crescimento, restringe-se
a um grupo; quando a aprendizagem da
experiência coletiva é registrada, passa a
servir de referência a outros grupos, a
novos coletivos – uma espécie de
coletividade ampliada, processo e produto
de uma cadeia de reflexões individuais e
grupais.
Sendo assim, é possível perceber
que o registro (sob a forma de narrativa
escrita e
reflexiva) torna-se
um
instrumento que colabora com o
desenvolvimento de capacidades das
pessoas e, porque não dizer, com o
desenvolvimento
de
suas
funções
psicológicas superiores, o que tentarei
explicitar nos tópicos a seguir.
1) A escrita tem função de fala interior,
porque pressupõe uma organização interna
das ideias e de como iremos expressá-las,
fazendo com que exercitemos os papéis de
locutor e interlocutor no momento da
escrita numa situação de “diálogo consigo
mesmo” em que outras vozes articulam-se
também:
“A escrita é a forma de fala mais
elaborada. Na escrita, em que os suportes
situacional e expressivo estão ausentes, a
comunicação só pode ser obtida por meio
de palavras e suas combinações, exigindo
que a atividade da fala assuma formas
complexas – daí a necessidade dos
rascunhos...Em geral, dizemos a nós
mesmos o que vamos escrever, o que já
constitui um rascunho, embora apenas em
pensamento...esse rascunho mental é uma
fala interior... A predicação é a forma
natural da fala interior; psicologicamente,
é constituída apenas por predicados. Da
mesma forma que a omissão do sujeito é
um fato rigorosamente constatado na fala
interior, pode-se afirmar que, para a
escrita, a presença do sujeito e do
predicado constitui uma lei.” (VYGOTSKY,
1993, p.124)

Nesse sentido, a escrita reflexiva
apresenta dois níveis de interlocução: um
intrasubjetivo, o que equivale a dizer que,
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no ato da escrita, a pessoa experimenta
essa “dialogia internalizada”, evocando
outros significativos enquanto organiza e
elabora
seu
pensamento;
outro,
intersubjetivo, que é a interlocução
partilhada com o outro fisicamente
presente.
2) A narrativa escrita tem caráter de
permanência e de integração, pois os
detalhes tendem a não se perder, numa
tentativa de narrar o passado mais
imediato. Este se eterniza pela escrita
presente e pode colaborar, em seu
processo, com a elaboração de ações
futuras. Disso decorre que a narrativa
escrita faz a mediação entre passado e
futuro.
3) A narrativa escrita materializa uma
espécie de “contrato pessoal” com o
crescimento mútuo porque como favorece
a tomada de consciência, pode-se criar um
compromisso consigo mesmo e com os
outros com relação à qualidade das ações,
à melhoria e à possibilidade de benefícios
mútuos nas interações. Narrar por escrito
pode gerar uma responsabilidade com a
mudança, mesmo que a pessoa opte
conscientemente por não realizá-la (neste
caso, encontro-me em questionamento
que desejo partilhar: em que medida dizerse ser reflexivo basta, se essa capacidade
não repercutir na melhoria da ação que
desempenho na Vida, nas relações com os
outros, no ambiente profissional?...)
4) A narrativa escrita permite a
continuidade da história, porque a
documentação descritivo-reflexiva da
história individual compõe a história de um
grupo. Por exemplo, quando se fala em
identidade
docente,
recorre-se
às
identidades dos docentes, sem as quais a
primeira
expressão
permaneceria
esvaziada de sentido; quando se fala em
identidade de administradores, de modo
semelhante, recorre-se a referências de
profissionais e estudos relacionados a esta
área.
Por
identidade
entende-se o...

profissional

“(...) eixo que distingue uma categoria
profissional de outra. No caso do professor, ela
define sua forma de ser no mundo e sua história
no contexto do trabalho pedagógico que realiza.
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Assim, a identidade profissional não é dada, mas
construída nas relações de trabalho.” (SANTOS,
apud SOUSA, 2002; p.6)

5) A narrativa escrita, considerada
reflexiva, favorece a metacognição
(DARSIE, 1996), exercício este de
autoavaliação, de tomada de consciência
do que e como aprendeu, de perceber-se
responsável no processo de constituição
identitária profissional permanentemente,
sabendo aproveitar as interações e os
contextos promotores de aprendizagem e
desenvolvimento
humano
(BRONFENBRENNER, 1996).
6) A escrita permite uma universalização
de saberes, pois que uma das funções
sociais da escrita é esta universalização, a
qual circula na esfera educacional através
do
conhecimento
sistematizado
e
acumulado historicamente. Neste sentido,
também cabe ao profissional narrar por
escrito os saberes oriundos da sua prática,
na tentativa da permanente construção da
sua identidade profissional, conforme
apontada no quarto tópico.
Nos mais diversos contextos da
formação profissional, penso que estes
tópicos ajudam a justificar a importância
da narrativa escrita como instrumento do
desenvolvimento mútuo das funções
psicológicas superiores, mas certamente
não se encerram por aqui. Acredito que
quanto mais pensarmos e utilizarmos este
instrumento, mais identificaremos outras
possibilidades de aprendizagem com ele.

Considerações Finais
Muito se ouve dizer que “escrever
é difícil”. Mas será que isso se atribui
somente ao fato da escrita ser a forma
mais elaborada de fala? Penso que
não...por isso, apresentarei uma outra
hipótese a esse respeito.
A elaboração da narrativa escrita
nos leva a revisar nossos “arquivos
mentais”: descobrimos fraquezas que,
muitas vezes, se sobrepõem às fortalezas
que também constitui-nos. Parece que
sentimos medo e resistência do que possa
vir de nós – receamos nossa própria
intimidade.
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Difícil descobrir nossas sombras,
aquilo que não aceitamos em nós e, quem
sabe, criticamos nos outros. De repente,
escrever pode ser um ato de
autoenfrentamento, de coragem de mirarnos: processo em que nos depararemos
com nossas sombras e vazios, mas também
com luzes e conteúdo. É como se a escrita
refletisse as contradições que nos integram
e que muitas vezes insistimos em camuflar
sob o risco de não sermos aceitos num
grupo. E isto vai ao encontro do que
propõe CUNHA (1997, p.190):
“ A perspectiva de trabalhar com
as narrativas tem o propósito de fazer a
pessoa tornar-se visível para ela mesma. O
sistema social conscientemente envolve as
pessoas numa espiral de ação sem
reflexão. Fazemos as coisas porque todos
fazem, porque nos disseram que assim é
que se age, porque a mídia estimula e os
padrões sociais aplaudem. Acabamos
agindo sobre o ponto de vista do outro,
abrindo mão da nossa própria identidade,
da nossa liberdade de ver e agir sobre o
mundo, da nossa capacidade de entender e
significar por nós mesmos.”

Escrever narrativas, embora difícil
de começar muitas vezes, numa
perspectiva emancipadora da consciência
(CUNHA, 1997), pode ser um canal de
libertação do indivíduo, condição para uma
comunicação cada vez mais autêntica com
o outro.
A emancipação da consciência é
condição
para
o
desenvolvimento
sustentável
porque
parte
da
responsabilidade individual no plano da
coletividade, graças a uma orientação
autossustentável para a colaboração nas
cadeias sustentáveis do desenvolvimento
econômico, social, cultural, global. Escrever
o que lhe chama à atenção tendo por
ponto de partida conteúdos originados no
desempenho da profissão facilita, pela
ação
interna
de
autoanálise
e
metacognição, uma disponibilidade para
engajar-se efetivamente em práticas
sustentáveis
com
compromisso,
responsabilidade, respeito. A emancipação
da consciência facilitada pela escrita
significativa (SABBAG, 2005) permite ao
indivíduo reconhecer-se herdeiro das
gerações precedentes e tutor das gerações
futuras sem o que não se vive a
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sustentabilidade necessária à manutenção
da vida na Terra.
Nos
descobrirmos
e
nos
comunicarmos parece constituir uma dupla
finalidade da narrativa já que este
instrumento possibilita a transparência das
verdades individuais, constituídas de
concretude e desejos, falhas e acertos,
conquistas e intenções, realizações e
constante devir tanto no que nos qualifica
profissionalmente, como no que nos
qualifica, sobretudo, como seres humanos
em processo constante de evolução.
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RESUMO
Artigo voltado para os ensinamentos e estudos do Marco Civil da Internet, bem como na Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais. Breve síntese do surgimento da proposta legislativa que após
quase 12 anos tornou-se uma Lei. Leis congêneres ao Marco Civil da Internet e crimes cibernéticos.
Neutralidade na legislação brasileira e internacional, com casos reais e com grande visibilidade.
Também serão abordados os polêmicos temas Zero-Rating e as decisões do Poder Judiciário
Brasileiro que suspenderam os serviços da empresa “Whatsapp”. Abordará a discussão sobre o
direito ao esquecimento e a exclusão no âmbito da internet. Por fim, o trabalho tem como conclusão
enaltecer os direitos garantidos no Marco Civil da Internet e sua aplicação no dia a dia, além de
abordar casos reais com relação à internet.
Palavras-chave: Marco Civil da Internet, Neutralidade, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e
internet.
ABSTRACT
This article focuses on the teachings and studies of the Internet Law, as well as the General
Personal Data Protection Law. Brief summary of the emergence of the legislative proposal that after
almost 12 years became a law. Laws similar to the Internet Civil Framework and cyber crimes.
Neutrality in Brazilian and international legislation, with real cases and with high visibility. Also
discussed will be the controversial Zero-Rating issues and the decisions of the Brazilian Judiciary that
suspended the services of the company "Whatsapp". It will discuss the right to forgetting and
exclusion in the internet. Finally, the paper concludes by extolling the rights guaranteed in the
Internet Law and its daily application, as well as addressing real cases regarding the Internet.

Keywords: Internet Law, Neutrality, General Personal Data Protection Act and internet.

ISSN 1980 – 1742

Ano 14 - Número 30 – Dezembro de 2019

56

1. Marco Civil da Internet:
A internet surgiu a partir de
pesquisas militares no auge da Guerra Fria,
mais especificamente no ano de 1969 com a
ARPANET. Passou por uma longa evolução até
se tornar essa incrível ferramenta que
conhecemos e utilizamos atualmente. É
reconhecida como uma excelente biblioteca
virtual, ferramenta de compra, divulgação do
trabalho dos indivíduos e importante fonte de
informação, sendo infinitas as possibilidades
de suas aplicações. Devido a sua abrangência
e amplo emprego, se fez necessário que ela
fosse regrada por Leis, passando a existir em
nosso ordenamento jurídico.
No Brasil, essa Lei se denominou
Marco Civil da Internet, sendo imprescindível
uma interpretação e aplicação correta de seus
artigos pelo poder judiciário.
A internet deve ser livre e acessível
como são nossas linhas telefônicas, onde
somente são violadas judicialmente e em
casos extremamente necessários, devendo ser
regrada por uma lei própria, para a proteção
dos usuários e prestadores do serviço, uma
vez que as normas são necessárias em
qualquer setor de nossa sociedade.
As primeiras ideias de uma lei para
internet começaram com o Projeto de Lei n°
84/99 (PLC 89/03 no Senado), de autoria do
ex-deputado Luiz Piauhylino (PSDB/PE), que
foi acolhido e defendido pelo então senador
Eduardo Azeredo (PSDB/MG), desde sua
primeira relatoria na Comissão de Educação e,
posteriormente, também na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado.
A iniciativa acabou sendo apelidada
de "PL Azeredo" ou "AI-5 Digital" e foi
bastante criticada e combatida pelos
ciberativistas devido ao seu potencial
vigilantista. Entre as reações contrárias,
tomou corpo a intenção de contrapor uma lei
civil à lei penal em discussão.
Após 10 anos do projeto de lei,
somente em junho de 2009, o ex-presidente
ISSN 1980 – 1742

Luiz Inácio Lula da Silva discursou na abertura
do Fórum de Software Livre 2009 (FISL 10), em
Porto Alegre - RS, sobre a importância da
criação de uma lei de crimes na internet. Logo
em seguida, o ex-presidente teria pedido ao
ministro da Justiça, Tarso Genro, que
coordenasse o processo de elaboração de um
Marco Civil da Internet.
Somente em agosto de 2011, o
Projeto de Lei n° 2126, foi apresentado pelo
Poder Executivo, sendo que aludida lei tinha
como premissa maior estabelecer princípios,
garantias, direitos e deveres para o uso da
Internet no Brasil.
Aludido projeto teve apoio do
próprio criador da “WWW” que declarou o
seu esteio ao projeto de Marco Civil. Para Tim
Berners-Lee, o Brasil está à frente dos demais
países porque a proposta parte da perspectiva
de direitos humanos.
Em julho de 2013, o governo
brasileiro pediu agilidade ao Congresso
Nacional para aprovar o Projeto de Lei do
Marco Civil da Internet, motivado pelas
denúncias de espionagem das comunicações
de cidadãos brasileiros pela Agência Nacional
de Segurança (NSA, na sigla em inglês) dos
Estados Unidos. A então ministra de Relações
Institucionais, Ideli Salvatti, informou que a
ex-presidente Dilma Rousseff tomou as
providências necessárias, acionando o
Ministério das Relações Exteriores e a Polícia
Federal, e disse que se espera também uma
pronta resposta do Congresso Nacional.
Logo depois, em setembro de 2013,
a ex-presidente Dilma Rousseff defendeu,
durante seu discurso de abertura da 68ª
Assembleia-Geral das Nações Unidas, o
estabelecimento de um marco civil
multilateral para a governança e uso da
internet e de medidas que garantam uma
efetiva proteção dos dados. A Sra. Dilma
Rousseff afirmou que as recentes revelações
sobre as atividades de uma rede global de
espionagem
eletrônica
provocaram
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indignação e repúdio em amplos setores da
opinião pública mundial.

liberdade de expressão e privacidade na
internet.

Vale destacar que no Brasil a
situação foi ainda mais grave, pois dados
pessoais de cidadãos e da própria presidente
da República foram indiscriminadamente
objeto de interceptação.

A segunda lei foi a batizada de lei
Carolina Dieckmann, nº 12.737/2012, aderiu
informalmente a este nome em decorrência
da divulgação não autorizada na rede
(internet) de fotos nuas da atriz brasileira
Carolina Dieckmann. Incorporou ao Código
Penal quatro artigos que criminalizam a
invasão de dispositivos informáticos: falsidade
ideológica no caso do cartão (crédito ou
débito)
e
qualquer
interrupção
ou
perturbação de serviços eletrônicos, além de
algumas causas de aumento de pena (Artigos
266, 298, 154-A e 154-B do Código Penal).

Assim, em 25 de março de 2014, o
Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o
Marco Civil da Internet (Projeto de Lei
2.126/11, do Poder Executivo) e, em 22 de
abril de 2014, foi a vez do Senado Federal
aprovar por unanimidade o Marco Civil da
Internet (PLC 21/14).
Em 23 de abril de 2014, a expresidente Dilma Rousseff sancionou o Marco
Civil da Internet, durante a abertura do
Encontro Global Multissetorial sobre o Futuro
da Governança da Internet - NETMundial
(http://www.netmundial.br), em São Paulo,
que reuniu representantes de governos,
sociedade civil, técnicos e usuários da rede de
vários países.
Portanto, em 23 de junho de 2014, o
Marco Civil da Internet entrou em vigor após
um período de 60 dias, chamado de "vacatio
legis".
No dia seguinte da entrada em vigor,
o juiz José Carlos Metroviche da 4° Vara Cível
de Sorocaba colocou em prática o Marco Civil,
em um caso em que um cidadão pleiteou a
retirada de seu nome dos mecanismos de
busca de três sites por ter sido citado de
forma indevida em um processo que correu
em segredo de justiça pela Vara da Família.
Assim, o magistrado concedeu o prazo de 15
dias para as três plataformas retirarem o
nome do sorocabano dos mecanismos de
pesquisa, a partir da data de notificação às
empresas.
Houve outras duas leis relacionadas
ao Marco Civil da Internet, quais sejam: A
afamada Lei de Azeredo que foi uma proposta
que antecedeu o Marco Civil da Internet (Lei
nº 12.965/2014) para regular determinadas
ocorrências na rede, possuindo uma
desaprovação da sociedade que temia por sua
ISSN 1980 – 1742

Aqui podemos destacar a diferença
de aludidas leis com o Marco Civil. Isto porque
uma das mais importantes características do
Marco Civil da Internet, é que ela não está
essencialmente voltada para o Código Penal,
criminalizando determinadas condutas. Seu
desígnio está para a proteção dos usuários, o
que envolve sua liberdade de expressão entre
outros direitos reservados a eles. Possui a
finalidade de acabar com a censura e a
remoção de textos desde que não viole o
direito de outrem.
Portanto, possui o objetivo de
resguardar o direito ao acesso da internet
para todos, algo extremamente difícil em um
país onde ainda existem regiões que não
possuem, por exemplo, saneamento básico,
desprovidos de uma infraestrutura adequada
para suprir as necessidades básicas dos
cidadãos.
O Marco Civil da Internet foi
elogiado por muitas entidades e órgãos,
inclusive, a Corte Suprema Argentina cita o
artigo 18 do Marco Civil da Internet no caso
"Rodríguez, María Belén el Google Inc. si
daños y perjuícios".
Ainda, a Carta de Direitos da Internet
da Itália cita o Marco Civil Brasileiro:
"Per la prima volta in Italia è stata istituita in
sede parlamentare una Commissione su
questi temi. L'iniziativa, che fa seguito ad
alcuni incontri e seminari svolti proprio alla
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Camera dei deputati su questi argomenti,
nasce anche in coincidenza con altre
iniziative analoghe, assunte in questo
ambito negli ultimi anni, con una recente
accelerazione a livello internazionale. Tra
queste, l'approvazione in Brasile della legge
cosiddetta "Marco civil" nell'aprile 2014, le
sentenze della Corte di giustizia dell'Unione
europea dell'8 aprile (Google-Spain) e del 13
maggio 2014 (Digital rights Ireland), la
raccomandazione del Consiglio d'Europa
anch'essa del 16 aprile 2014 (sulla
protezione dei diritti umani su Internet) e la
sentenza della Corte Suprema Usa del 25
giugno 2014 (sulla privacy relativa ai telefoni
cellulari). Tutto ciò si aggiunge alle molte
iniziative provenienti dalla società civile che
in questi ultimi anni si sono mosse nella
direzione della elaborazione di specifici
principi per il governo della rete. Il testo
elaborato dalla Commissione, anche per la
specificità di Internet, individua una serie di
principi generali che abbracciano le diverse
tematiche connesse all'uso della rete. Non
intende invece costituire una forma di
regolamentazione 186
secondo il classico
modello normativo."

Por sua vez, a Organização das
Nações Unidas (ONU) em relatório do
Conselho de Direitos Humanos (Universal
Periodic Review Third Cycle - Brazil) considera
o Marco Civil como um "pilar" ou pedra
angular ("cornerstone").
2. Bloqueio dos serviços do “Whatsapp” por
determinação judicial:
Após um ano de vigor da lei,
começou a ocorrer os bloqueios do WhatsApp
pelo poder judiciário. Em 25 de fevereiro de
2015, o Juiz do Piauí mandou suspender
WhatsApp em virtude de desobediência à
ordem judicial de remoção de conteúdos
supostamente relacionados a imagens de
crianças
e
adolescentes
expostas

sexualmente. Em razão do segredo de justiça
do processo, consta em nota à imprensa da
Secretaria de Segurança Pública do Estado do
Piauí que "todas as representações e decisões
judiciais (...) foram tomadas com base na lei
que instituiu o Marco Civil da Internet".
Entretanto, no dia 26/02/15 a
decisão do Juiz do Piauí teve a sua eficácia
suspensa pelo Tribunal de Justiça do Piauí via
liminar em Mandado de Segurança.
Já em outro caso, a juíza Sandra
Regina Nostre Marques, da 1ª Vara Criminal
de São Bernardo do Campo, em 16 de
Dezembro de 2015, determinou as operadoras
de telefonia o bloqueio do aplicativo
WhatsApp pelo período de 48 horas,
conforme requerido pelo Ministério Público e
com base no Marco Civil da internet.
A decisão foi proferida em um
procedimento criminal que tramitava em
segredo de justiça, porque o WhatsApp não
atendeu a uma determinação judicial. Cerca
de 12 horas depois, o desembargador Xavier
de Souza da 11ª Câmara Criminal do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo cassou
liminarmente a ordem e determinou o
restabelecimento do serviço. O magistrado
destacou que “em face dos princípios
constitucionais, não se mostra razoável que
milhões de usuários sejam afetados em
decorrência da inércia da empresa” em
fornecer informações à Justiça.
Segue abaixo a declaração feita pelo
dono da WhatsApp, Mark Zuckerberg, feita
em sua página do Facebook:
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1 https://www.camera.it/leg17/1174:
"Pela primeira vez na Itália, foi estabelecida uma comissão no
Parlamento sobre essas questões. A iniciativa, que segue
algumas reuniões e seminários realizados na Câmara dos
Deputados sobre esses tópicos, também surge em conjunto com
outras iniciativas semelhantes, tomadas nesse contexto nos
últimos anos, com uma aceleração internacional recente,
incluindo a aprovação no Brasil da chamada lei "Marco civil" em
abril de 2014, os acórdãos do Tribunal de Justiça da União
Européia em 8 de abril (Google-Espanha) e de 13 de maio de
2014 (direitos digitais na Irlanda), a recomendação do Conselho
da Europa também em 16 de abril de 2014 (sobre a proteção
dos direitos humanos na Internet) e o julgamento do Supremo
Tribunal dos EUA em 25 de junho de 2014 (sobre privacidade
relacionada a telefones celulares) Tudo isso se soma às muitas
iniciativas da sociedade civil que, nos últimos anos, avançaram
na direção da elaboração de políticas específicas. incipiente
para o governo da rede. O texto preparado pela Comissão,
também devido à natureza específica da Internet, identifica uma
série de princípios gerais que abrangem os vários temas
relacionados ao uso da rede. Não pretende constituir uma
forma de regulamentação de acordo com o modelo regulatório
clássico ".
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Como se não bastasse, em 19 de
Julho de 2016, foi a vez da juíza Daniela
Barbosa Assumpção de Souza, da 2ª Vara
Criminal da Comarca de Duque de Caxias/RJ,
determinar que as operadoras de telefonia
celular suspendessem o serviço do aplicativo
WhatsApp, até que ordem judicial seja
efetivamente cumprida pela empresa
Facebook, sob as penas da Lei. O pedido era
para que o WhatsApp interceptasse
mensagens de envolvidos em crimes na
região, mas, após três notificações, o
Facebook, responsável legal no país pelo
serviço, não atendeu aos pedidos. Entretanto,
novamente, o bloqueio foi suspenso por
determinação do presidente do STF, Ricardo
Lewandowski, e o serviço voltou a funcionar
no Brasil.
Essa foi a terceira vez que o
aplicativo ficou fora do ar no país por não
cumprir ordens judiciais em um interregno de
tempo de 1 ano.
Em razão desses ocorridos, a
presidente do Supremo Tribunal Federal (STF),
então ministra Cármen Lúcia, e os ministros
Rosa Weber e Edson Fachin abriram audiência
pública para discutir os dispositivos do Marco
Civil da Internet e a possibilidade de decisões
judiciais impedirem o funcionamento do
aplicativo WhatsApp.
A presidente do Supremo apontou a
especificidade do tema e o fato de ele trazer
um conhecimento muito novo. Após essa
audiência pública por coincidência ou não,
não houve mais decisões que suspendesse o
funcionamento do aplicativo em questão.
Ainda, devemos comentar que o
Ministério Público Federal, em 08 de julho de
2015, ajuizou Ação Civil Pública contra o
Facebook Brasil, pedindo que a empresa fosse
obrigada a cumprir as determinações judiciais
em especial quanto ao fornecimento de
conteúdo. A ACP está instruída com
documentos que comprovam a prática de
negar acesso ao conteúdo publicado no
Facebook, mesmo após a vigência do Marco
Civil da Internet.
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Este mesmo órgão (Ministério
Público Federal), em 25 de abril de 2018,
entrou com ação contra a Microsoft para
impedir que o Windows 10 continue
coletando dados pessoais sem o expresso
consentimento dos usuários. Neste ponto, a
Microsoft desrespeita o Marco Civil da
Internet (Lei 12.965/14), segundo o qual a
coleta de informações pessoais depende de
consentimento expresso do usuário, devendo
ocorrer de forma destacada das demais
cláusulas contratuais.
3. Crimes Cibernéticos
Com a publicação da Lei nº 12.737
(Lei Carolina Dieckmann), que tipifica os
denominados
delitos
informáticos,
acrescentou o artigo 154-A ao Código Penal, e
tipificando o delito de “invasão de dispositivo
informático”, pelo qual se pune, com a pena
de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, a
conduta de invadir dispositivo eletrônico
alheio, conectado ou não à rede de
computadores, mediante violação indevida de
mecanismo de segurança, com o fim de obter,
adulterar ou destruir dados ou informações
sem autorização expressa ou tácita do titular
do dispositivo ou instalar vulnerabilidades
para obter vantagem ilícita.
Do texto legal, para a configuração
típica, exsurge a necessidade de violação
indevida de mecanismo de segurança, ou seja,
mecanismo que vise evitar o acesso por
terceiros não autorizados, em cujo conceito
pode-se inserir uma senha, um antivírus, um
firewall ativo ou uma barreira de hardware.
Quanto a tal exigência, perspicaz é a
crítica feita por Bitencourt (2012):
“A nosso juízo, teria sido mais correto, e
suficiente, se a elementar normativa tivesse
se limitado a locução “mediante violação
indevida”, por que, assim, abrangeria
qualquer violação não autorizada dos
computadores, ou, como diz o texto legal, a
violação de todo e qualquer “dispositivo
informático”, independentemente de haver
ou não dispositivo de segurança,
independentemente de ter sido violado ou
não eventual mecanismo de segurança etc.
A rigor, muitos computadores, telefones e
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Ipads não dispõem de mecanismos de
segurança, e, outras vezes, embora
disponham, não se encontram ligados.
Tanto numa quanto noutra hipótese,
referidos instrumentos ou “dispositivos
informáticos” não estarão protegidos por
este dispositivo penal. E, enfim, “dispositivo
de segurança” desligado não oferece
nenhuma segurança e tampouco pode ser
87
violado indevidamente”.2

O tipo penal contempla dois
elementos subjetivos especiais do tipo: a) fim
de obter, adulterar ou destruir dados ou
informações sem autorização expressa ou
tácita do titular do dispositivo; ou b) fim de
instalar vulnerabilidades para obter vantagem
ilícita.
Trata-se de delito formal, que se
consuma com a mera invasão de dispositivo
eletrônico alheio com a violação indevida de
mecanismo de segurança, independente da
obtenção, adulteração ou destruição de dados
ou da instalação de vulnerabilidades que
propiciem auferir vantagem ilícita.
Ainda, o dispositivo pune com a
mesma pena, em seu §1º, aquele que produz,
oferece, distribui, vende ou difunde
dispositivo ou programa de computador com
o intuito de permitir tal conduta.
Outrossim, o §2º estabelece a causa
de aumento de pena de 1/6 a 1/3, aplicável ao
caput e ao § 1º, para a hipótese em que da
invasão resulta prejuízo econômico.
Já no §3º, a previsão de forma
qualificada, com a pena de reclusão de 6
meses a 2 anos e multa, para quando “da
invasão resultar a obtenção de conteúdo de
comunicações eletrônicas privadas, segredos
comerciais ou industriais, informações
sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle
não autorizado do dispositivo invadido”. Se
nesta hipótese do § 3º houver divulgação,
comercialização ou transmissão dos dados ou
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informações a terceiro, incidirá a causa de
aumento de pena do § 4º de 1/3 a 2/3.
Por fim, há a previsão no §5º da
causa de aumento de pena de 1/3 a 1/2, se o
crime for praticado contra: “I - Presidente da
República, governadores e prefeitos; II Presidente do Supremo Tribunal Federal; III Presidente da Câmara dos Deputados, do
Senado Federal, de Assembleia Legislativa de
Estado, da Câmara Legislativa do Distrito
Federal ou de Câmara Municipal; ou IV dirigente máximo da administração direta e
indireta federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal”.
Já a Lei nº 12.735/12, conhecida
como “Lei Azeredo”, também publicada em 3
de dezembro de 2012, assevera que os órgãos
da polícia judiciária, federal e estadual,
estruturarão, nos termos de regulamento,
setores e equipes especializadas no combate à
ação delituosa em rede de computadores,
dispositivo de comunicação ou sistema
informatizado.
Nessa senda, cabe destacar que, no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia
Civil já contempla unidade especializada em
crimes de informática, tendo a Delegacia de
Repressão aos Crimes de Informática sido
instituída pelo Decreto estadual nº 26.209, de
19 de abril de 2000.
Já o artigo 5º alterou a redação do
inciso II do § 3º do artigo 20 da Lei nº
7.716/89, que pune a prática, o induzimento
ou a incitação à discriminação ou preconceito
de raça, cor, etnia, religião ou procedência
nacional, permitindo ao juiz determinar, além
da cessação das transmissões radiofônicas e
televisivas, a cessação das transmissões
eletrônicas ou da publicação que por qualquer
meio a veicule.
Os crimes cibernéticos no Brasil
afetam anualmente cerca de 62 milhões de
pessoas e causam prejuízo de US$ 22 bilhões,
de acordo com estudo divulgado no início de
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2018 pela empresa de segurança virtual
Symantec.388
Segundo o especialista em segurança
da informação do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) Antonio Horácio Boa Sorte, os riscos
estão relacionados principalmente à forma
como o usuário faz uso da tecnologia. “Obter
conhecimento a respeito do assunto ainda é a
melhor forma de evitar ser vítima”.
O uso cada vez mais intenso e
diversificado da internet vem abrindo
caminhos para a prática de novas fraudes, ou
para novas formas de cometimento de velhos
crimes, em casos nem sempre fáceis de
enquadrar no ordenamento jurídico. O
Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem sido
acionado para apresentar a correta
interpretação das normas infraconstitucionais
em relação aos ilícitos praticados pela rede.
Deste modo, a criação de referidas
Leis foi um avanço para sociedade para que os
crimes cibernéticos não fiquem impunes.

4. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais:
Em 14 de Agosto de 2018, foi
sancionada parcialmente a Lei de Proteção de
Dados Pessoais. A partir da nova legislação,
que entraria em vigor em 18 meses, empresas
privadas e órgãos públicos não poderão usar
ou coletar informações pessoais sem
consentimento, inclusive nos meios digitais.
Em um de seus últimos atos como
presidente da República, Michel Temer editou
a Medida Provisória n° 869, de 27 de
dezembro de 2018, publicada no DOU de 28
de dezembro de 2018, que alterou a lei 13.709
de 14 de agosto de 2018 (a Lei Geral de
Proteção de Dados – LGPD), sendo que
aludida Medida Provisória foi sancionada em
29 de maio de 2019.
Neste ponto, em razão da grande
importância do tema faremos uma síntese das
88

3
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A
7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Crimes-pela-internet,novos-desafios-para-a-jurisprud%C3%AAncia
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mudanças mais significativas da Lei Geral de
Proteção de Dados, posto que aludida lei em
conjunto com o Marco Civil da Internet são as
principais leis que tem como objeto a Internet.
A primeira alteração relevante foi o
aumento do prazo para entrada em vigor da
lei de 18 (dezoito) para 24 (vinte e quatro)
meses contados da publicação da LGPD.
A outra novidade introduzida pela
MP, foi a criação - ou recriação - da ANPD. A
criação da ANPD estava prevista no projeto de
lei aprovado pelo Congresso Nacional, e foi
vetada em agosto de 2018 pelo presidente
Michel Temer; a alegação foi de vício de
iniciativa legislativa, posto que é de inciativa
privativa do Presidente da República as leis
que criam órgãos da administração pública
(vide artigos 61, § 1º, II, 'e', e artigo 37, XIX da
CF), e o projeto de lei que deu origem à LGPD
foi de inciativa do Legislativo. No entanto, já à
época, o Presidente sinalizou que a ANPD
deveria ser criada ainda em 2018.
Diferentemente do que previa o
projeto de lei que deu origem à LGPD, a MP
vincula a ANPD à presidência da República, e
não ao Ministério da Justiça.
Com relação a ANPD atuará como o
órgão central de interpretação das questões
relativos à LGPD, podendo requisitar
informações, relatórios sobre o tratamento de
dados ou qualquer outro diligenciamento aos
controladores e operadores que exerçam o
tratamento de bases de dados pessoais, para
exercício de suas atividades.
A agência terá exclusividade para
aplicar sanções na hipótese de tratamento de
dados em descumprimento à legislação,
mediante processo administrativo. A medida
provisória prevê ainda que a atuação da
Agência seja articulada com o Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor e com
outros órgãos e entidades ligadas ao tema de
proteção de dados pessoais.
Esta exclusividade legal hoje
conflitaria, com o papel exercido pelo
Ministério Público, que tem atuado de forma
proativa, mesmo antes da vigência da lei, para
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propor termos de ajustes de conduta e multas
em caso de vazamento ou outros incidentes
envolvendo dados pessoais.
A Medida Provisória ainda alterou o
inciso VII do art. 5º, retirando da definição de
encarregado (figura similar ao Data Protection
Officer) a necessidade de ser pessoa natural,
possibilitando, assim, que pessoas jurídicas ou
até mesmo comitês ou grupos exerçam tal
atividade.

poderá ser terceirizada, seja para um
escritório de advocacia, prestador de serviço,
comitê ou até mesmo um grupo de trabalho
especializado sobre o tema.
Por fim, não será mais necessário
alertar ou buscar o consentimento do titular,
quando seus dados forem tratados para fins
de cumprimento de obrigação legal ou de
política pública.

A quarta modificação foi com
relação aos dados sensíveis, sendo que a MP
alterou a LGPD para autorizar o seu
compartilhamento pelo controlador quando
da necessidade de comunicação para
adequada prestação de serviços de saúde
suplementar.

5. Da Requisição Judicial de Registros:

Ainda, ficou determinado que o
Poder Público poderá transferir a entidades
privadas os dados pessoais constantes de
bases de dados quando o ente privado tiver
nomeado um encarregado, quando houver
previsão legal ou a transferência for
respaldada em contratos, convênios ou
instrumentos congêneres e para prevenção de
fraudes e irregularidades, ou proteger e
resguardar a segurança e a integridade do
titular dos dados.

Isto porque a parte interessada
somente poderá, com o propósito de formar
conjunto probatório em processo judicial cível
ou penal, em caráter incidental ou autônomo,
requerer ao juiz que ordene ao responsável
pela guarda o fornecimento de registros de
conexão ou de registros de acesso a
aplicações de internet com os seguintes
requisitos:

Portanto, a MP 869/18 revogou o
trecho da LGPD que impedia que entidades
privadas tratassem dados pessoais referentes
a órgãos públicos, tais como: segurança
pública, defesa, segurança ou atividades de
investigação e repressão de infrações penais.
Todavia, aludidos dados pessoais
não poderão ser tratados em sua totalidade
por pessoas jurídicas de direito privado e os
procedimentos deverão ser realizados sob a
tutela do ente público.
Além disso, a MP 869/18 modificou a
atribuição do perfil profissional, que deverá
existir em todas organizações que se
submeterem à LGPD. Este encarregado
exercerá o cargo de representante legal para
interlocução junto a ANPD, além das diversas
atividades operacionais previstas na lei. Com
as mudanças, está claro que esta atividade
ISSN 1980 – 1742

O artigo 22 da Lei do Marco Civil da
Internet tem a intenção de diminuir os
frequentes pedidos de obtenção de dados dos
usuários sem que haja uma efetiva
necessidade de sua divulgação.

O demandante precisará indicar os
fundados indícios da ocorrência do ilícito, a
justificativa motivada da utilidade dos
registros solicitados para fins de investigação
ou instrução probatória e o período ao qual se
referem os registros.
Cabendo ao juiz tomar as
providências necessárias à garantia do sigilo
das informações recebidas e à preservação da
intimidade, da vida privada, da honra e da
imagem do usuário, podendo determinar
segredo de justiça, inclusive quanto aos
pedidos de guarda de registro.

6. Criptografia:
Devemos abordar a questão da
criptografia, que trata-se de um sistema de
algoritmos matemáticos que codificam dados
do usuário para que só o destinatário possa
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ler, sendo um dos melhores métodos para
proteger sua privacidade.
Em termos de segurança quando o
usuário utiliza o WiFi não será difícil para um
intruso interceptar qualquer conexão,
podendo resultar na invasão dos dados. É por
isso que muitos sites usam um protocolo
chamado HTTPS para criptografar dados que
estão sendo enviados entre sites. Embora isso
não seja necessariamente uma garantia
absoluta, os riscos são reduzidos já que as
informações transmitidas só podem ser
decodificadas pelo site para o qual foram
enviadas.
A criptografia impede que o
WhatsApp entregue mensagens trocadas por
seus usuários às autoridades. Assim, quando o
FBI pediu que a Apple obtivesse dados em um
celular, a Apple disse que não podia. O
motivo? Criptografia.
Essa proteção absoluta acaba
mexendo com os governos. O ex-ministro da
Justiça, Alexandre de Moraes, escolhido pelo
governo interino de Michel Temer (PMDB),
estava trabalhando em um projeto de lei para
quebrar a criptografia do WhatsApp no Brasil.
A ideia escusa nasceu depois dos
constantes e recentes bloqueios ao aplicativo
mensageiro. Após reunião com o atual
presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), o ministro da Justiça
comentou o seguinte:

"Estamos no Ministério elaborando um
projeto para que haja meio-termo nisso, no
sentido de que a empresa detentora das
informações deve ter uma sede no Brasil, o
que permite tecnologicamente que ela
489
forneça as informações brasileiras".

O ministro Moraes e, agora,
ministro do Supremo Tribunal Federal vai
além, argumentando do "não fornecimento
de dados por parte de quem detém
informações absolutamente necessárias para
89

4 https://noticias.bol.uol.com.br/ultimasnoticias/tecnologia/2017/03/09/nao-existe-sistema-100seguro-diz-especialista-sobre-cia-lendo-whatsapp.htm
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o combate ao crime". Ou seja: a privacidade
de milhões de brasileiros pode ficar em risco
por causa de supostos combates ao crime
futuros.
O conteúdo desse projeto de lei
indicado não foi revelado, contudo a ideia de
uma provável quebra de criptografia para
casos brasileiros deve ser o foco.
Ademais, o vazamento mais
relevante sobre espionagem digital dos
últimos tempos revelou uma surpresa: a
agência de inteligência americana tem lá suas
táticas para ler mensagens do WhatsApp.
Segundo o documento divulgado
pelo Wikileaks, a CIA conta com um arsenal de
ferramentas hackers e explora falhas de
segurança do tipo "dia zero" (jargão para
falhas desconhecidas pelos fabricantes). Com
softwares e vírus, consegue interceptar
mensagens de aplicativos como WhatsApp,
Signal, Telegram e Weibo, além de grampear
conversas e vasculhar computadores. Até os
microfones das smart TVs Samsung são alvo.
O que a CIA fez foi burlar os sistemas
operacionais, Android e iOS, onde os
aplicativos estão instalados, e interceptar as
mensagens antes mesmo de elas passarem
pelo processo de criptografia.
Uma
reportagem
do
jornal
"Guardian" já havia revelado, em janeiro, que
o WhatsApp tinha uma vulnerabilidade que
permitia a espionagem de mensagens. A
descoberta foi feita por Tobias Boelter,
pesquisador especializado em codificação da
Universidade de Berkeley, na Califórnia
(EUA).590
Em 2019, foi apresentado o “pacote
anticrime” do ministro da Justiça e Segurança
Pública, Sérgio Moro. Entre as propostas,
estava o pedido para que serviços como o
WhatsApp e o Telegram fossem submetidos às
leis brasileiras e passassem a permitir a
quebra do sigilo de mensagens e ligações sob
determinação judicial.
90

5 https://noticias.bol.uol.com.br/ultimasnoticias/tecnologia/2017/03/09/nao-existe-sistema-100seguro-diz-especialista-sobre-cia-lendo-whatsapp.htm
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A ideia é que, durante investigações
criminais, possa se fazer o monitoramento em
tempo real de conversas em plataformas de
Internet e aplicativos de mensagens over-thetop (OTT) como o WhatsApp.
Assim, a proposta do poder
Executivo prevê a alteração da Lei 9.296/1996,
que regulamentou a interceptação do fluxo de
comunicações em sistemas de informática e
telemática. Caso aprovada, a mudança
tornaria viável o monitoramento de “qualquer
meio tecnológico disponível desde que
assegurada a integridade da diligência e
poderá incluir a apreensão do conteúdo de
mensagens e arquivos eletrônicos já
armazenado em caixas postais eletrônicas".691
No exemplo de plataformas como o
WhatsApp, que usa a criptografia de ponta a
ponta, o único momento em que se poderia
monitorar a troca de mensagens seria quando
a conversa está ativa, visto que a troca de
mensagens não fica gravada em um servidor.

responsabilidade de sua regulamentação, o
CNJ editou a Resolução 185, de 18 de
dezembro de 2013 instituindo o Sistema
Processo Judicial Eletrônico como um sistema
de processo de informações e prática de atos
processuais, estabelecendo os parâmetros
para sua implementação e funcionamento.
Feitas estas observações, resta claro
que a LGPD é uma lei que completa o Marco
Civil da Internet, devendo ser interpretadas
conjuntamente.

7. Neutralidade:
Quanto à neutralidade da rede no
Marco Civil da Internet. A neutralidade da
rede reside no aspecto dos provedores não
interferirem
no
tráfego
da
rede
(trafficshaping), na velocidade e no conteúdo
que o usuário acessa.
Conforme salienta Damasio de Jesus
e Jose Antonio Milagre (2014, p. 43):

Com essa mudança na Lei de
Interceptação Telefônica estaria de acordo
com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD),
que entra em vigor em 2020, pois alegadas
questões de segurança pública, os usuários de
tais plataformas não precisam ser avisados
sobre a coleta de dados.

“(...) todos os pacotes de dados devem ter o
mesmo tratamento no que tange à
velocidade do tráfego, não podendo o
provedor reduzir a velocidade de acordo
com o conteúdo acessado, sua origem e
destino, o serviço ou à aplicação utilizada
893
(...)”.

Por fim, no âmbito do Poder
Judiciário do Brasil, o processo eletrônico se
valeu da criptografia assimétrica para garantir
o sigilo das comunicações eletrônicas com a
adoção da Medida Provisória 2.200-2, de 24
de agosto de 2001.792
Com isso, o projeto iniciado em
setembro de 2009 no CNJ recebeu o nome de
Processo Judicial Eletrônico (PJe), cumprindo
determinação expressa da Lei nº 11.419/2006,
a qual atribui no art. 18 ao Poder Judiciário a
91
6 https://politica.estadao.com.br/blogs/faustomacedo/wp-content/uploads/sites/41/2019/02/MJSPProjeto-de-Lei-Anticrime.pdf
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7 Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICPBrasil, tranforma o Instituo Nacional de Tecnologia da
Informação em autarquia, e dá outras providências.
Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Antigas_2001/
2200-2.htm>. Acesso em: 24 jun, 2011.
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Art. 9º O responsável pela transmissão,
comutação ou roteamento tem o dever de
tratar de forma isonômica quaisquer
pacotes de dados, sem distinção por
conteúdo, origem e destino, serviço,
994
terminal ou aplicação.

O artigo 9ª da Lei do Marco Civil da
Internet diz respeito ao combate à
discriminação do uso da Internet. Ou seja, os
responsáveis não poderão escolher quais sites
serão acessados de forma mais rápida ou
quais terão acesso mais dificultoso.
Em outras palavras, não é possível
priorizar serviços próprios e ao mesmo tempo
93

8 Damásio de Jesus e José Antonio Milagre, Marco Civil da
Internet Cometários à Lei Nº 12. 965/14,
94
9 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2014/lei/l12965.htm

Ano 14 - Número 30 - Dezembro de 2019

65
diminuir a velocidade ou impedir o acesso ao
serviço dos concorrentes.1095
Entretanto há exceções, vejamos:
reparos técnicos ou, ainda, quando a
capacidade de rede for utilizada para priorizar
serviços de emergência (a exemplo do que
acontece com os celulares que, mesmo sem
sinal, ainda podem completar ligações
emergenciais).
Em 2018, o então ministro Gilberto
Kassab do Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações, do governo de
Michel Temer informou que o governo é
contra o fim da neutralidade no Brasil. "É
posição do governo. Somos contra. Eu
pessoalmente sou contra. O Brasil não está
preparado para essa discussão. É uma decisão
de poder político. Não terá iniciativa política
neste sentido."
O atual presidente do Brasil não se
manifestou quanto a neutralidade da rede.
Já nos Estados Unidos, a Comissão
Federal de Comunicações (FCC) revogou no
dia 11 de Junho de 2018, a norma que
instituía a obrigação da neutralidade de rede
para operadoras de telecomunicações. Por
três votos a dois, o colegiado, de maioria
republicana, seguiu a diretriz do governo de
Donald Trump de eliminar essa regulação,
aprovada sob a administração de Barack
Obama em 2015.
A norma aprovada em 2015 pela FCC
determinava três exigências às operadoras:
não bloquear o acesso a sites ou aplicativos,
não degradar o sinal (qualidade do tráfego) de
conteúdos ou serviços e não fazer qualquer
tipo de favorecimento motivado por acordo
econômico.
95

Ementa: APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer
visando ao desbloqueio da transmissão de dados entre as
redes de internet mantidas pelas partes, para que os
usuários da rede da autora possam enviar e-mails aos
usuários da rede do réu – Preliminar – Sentença 'extra
petita' – Inocorrência – Mérito - Impossibilidade de restrição
dos dados transmitidos pelo provedor da autora – Multa
por embargos de declaração protelatórios afastada Recurso provido, em parte, para afastar a multa. (TJSP;
Apelação Cível 1000984-09.2015.8.26.0400; Relator (a): Luis
Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Olímpia - 2ª Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/09/2018; Data de Registro: 13/09/2018)
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Assim, em 11 de Junho de 2016,
entrou em vigor as mudanças aprovadas ainda
em dezembro de 2017, quando a maioria
Republicana derrubou as normas aprovadas
em 2015, que proibiam bloqueio ou mesmo
priorização paga. Em comunicado, a agência
federal de comunicações americana, FCC,
defendeu o fim dessas proteções alegando
que a comissão federal do comércio, FTC,
voltará a atuar no combate a eventuais
práticas anticompetitivas dos provedores de
acesso, e que os ISPs (Internet Service
Provider - é uma organização que oferece
serviços de acesso, participação ou utilização
da Internet) deverão dar publicidade às
informações sobre práticas de gerenciamento
de redes, performance e termos comerciais.
Dos 50 estados americanos, 27 se
rebelaram contra a medida federal e iniciaram
suas próprias estratégias para manter intactas
as proteções à neutralidade da rede. Outros
cinco estados anunciaram decretos – e um
estado uma lei – que proíbem os órgãos
governamentais de contratar serviços de
internet de provedoras que adotarem as
novas normas da FCC para acabar com a
neutralidade da rede.1196
É esperado que grupos de lobby das
ISPs, das empresas de cabo e das
fornecedoras de banda larga processem o
estado de Washington, o primeiro Estado a
editar lei confrontando medida federal. Mas
as autoridades estaduais, ouvidas pelos sites
Ars Technica e The Verge, afirmam que a FCC
não tem autoridade federal sobre leis
estaduais.
Já com relação no Estado da
Califórnia, o Departamento de Justiça dos
Estados Unidos entrou com uma ação contra a
lei que restabeleceu o a neutralidade da lei. A
ação movida pelo Departamento revelará se
os estados tem o direito de promulgar leis
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11 https://www.conjur.com.br/2018-jun-18/lei-neutralidade-
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autônomas sobre a neutralidade da rede que
vão contra as impostas em nível nacional. 12 97

de tráfego de dados, de acordo com os
provedores de rede, AT&T, Comcast e Verizon.

Ainda, não podemos deixar de citar
o famoso caso da NetFlix e Comcast.

Já a Comcast Corporation é a maior
provedora de internet nos Estados Unidos e a
terceira maior empresa provedora de serviços
de telecomunicações desse país. A empresa,
que incialmente era chamada de American
Cable Systems, foi adquirida em 1963. Apenas
em 1969, após a incorporação da empresa na
Pennsylvania, recebeu o nome de Comcast,
que nada mais é que a junção das palavras
“Communication” e “Broadcast”. A maior
parte da empresa é chamada de Comcast
Cable que é a provedora de serviços de
televisão a cabo, internet e telefonia.
Ademais, integra a empresa a NBC Universal
que contém inúmeros canais de televisão
locais e nacionais, que com conta produção de
conteúdo.

8. Caso NetFlix x Comcast:
A Netflix é uma provedora de
conteúdo de vídeo por demanda através de
streaming na internet. A empresa foi fundada
em 1997, na Califórnia, por Reed Hastings e
por seu amigo Marc Randolph, dois
engenheiros de softwares. O website foi
lançado em agosto de 1997 para o aluguel do
modelo tradicional de pay-per-rental, onde
era possível realizar a locação individual de
filmes por meio da internet.
Em 1999 foi introduzido o conceito
de subscrição mensal, o que fez a empresa
abandonar a lógica do modelo de locação
individual nos anos 2000. A partir de então, a
empresa ficou conhecida pelo seu modelo de
negócio, qual seja o de locação ilimitada, em
que o cliente poderia escolher até oito filmes
por vez por meio do site e ele receberia o
filme por meio do correio, sem datas e taxas
de entrega ou devolução e multas de atraso.
Em 2007, houve uma mudança na lógica de
negócio da empresa que deixou de enviar
DVDs para a casa das pessoas para introduzir
o conceito que é atualmente utilizado, qual
seja o de vídeo por demanda via internet.
Em 2010, essa nova lógica de
negócio adotada pela empresa ampliou de
maneira tão rápida que a companhia deixou
de ser a maior consumidora dos serviços
postais americano para ser a maior fonte de
tráfego na internet norte americana no
período da tarde. Nesse mesmo ano, passou a
oferecer os serviços de streaming de maneira
separada da locação de DVDs. Em razão desse
enorme crescimento pelos vídeos em
streaming fornecidos pela Netflix, a
infraestrutura da rede americana passou a ser
demandada acima da sua capacidade máxima
12 https://www.gazetaonline.com.br/noticias/mundo/2018/10/euaentra-com-acao-contra-lei-que-restabelece-neutralidade-da-rede1014150394.html
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O litígio estabelecido entre a Netflix
e a Comcast ocorreu quando a velocidade do
streaming de vídeo da Netflix caiu de maneira
considerável, no segundo semestre de 2013,
fazendo com que os usuários reclamassem do
serviço prestado pela provedora de conteúdo.
A culpa pela lentidão foi atribuída a ambas as
partes. A Netflix alegava que o tráfego de
dados foi diminuído de maneira intencional, o
que significaria uma violação ao princípio da
neutralidade, já a Comcast acusava a Netflix
de sobrecarregar a rede com o seu tráfego
intenso de dados para conseguir prover o seu
serviço.
Vale destacar que a Comcast, que
também é dona da National Broadcasting
Company (NBC), recaiu o questionamento
sobre a possível ação para deixar mais lento
os streams de seus programas rivais e
aumentar a velocidade para os programas
produzidos pela NBC, o que significaria uma
outra ofensa à neutralidade. A primeira é a
discriminação sob a alegação de que a rede
não suportaria esse tráfego de dados,
enquanto a segunda é a discriminação em
razão de seu conteúdo, já que a empresa
também conta com um provedor de conteúdo
próprio.
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No início de 2014, a Netflix e a
Comcast chegaram a um acordo no qual a
Netflix pagaria um valor a mais para se
conectar diretamente ao serviço de rede
oferecido pela Comcast. Acordos semelhantes
foram firmados com as operadoras Verizon e
AT&T (também provedoras de internet),
depois que o acordo com a Comcast foi
firmado.
Após assinar esses acordos, o CEO da
Netflix reclamou sobre ter que pagar o que ele
chamou de “taxa arbitrária” para conseguir
melhor o serviço para os seus clientes. Logo
após a assinatura do acordo no início de 2014,
a velocidade disponibilizada pela Comcast
para a Netflix cresceu de maneira exponencial,
o que deixou claro que não era um problema
de congestão da rede, mas sim uma
degradação proposital feita pela Comcast.1398

9. Neutralidade em outros países e Zero-Rating:
Em 2016, as regras de neutralidade
de rede ("internet aberta") entraram em vigor
na Comunidade Européia, seguindo a adoção
da Regulação (EU) 2015/2120.
Já na Índia, somente em Julho de
2018, o governo Indiano aprovou os princípios
de neutralidade da rede em uma decisão que
garante que os "netizens" continuem tendo
acesso livre e justo à Internet.
Na Índia a neutralidade da rede
significa ter acesso online a rede sem restrição
e sem discriminação, sendo as únicas exceções
os novos e emergentes serviços como os
carros autônomos, telemedicina ou serviços
de diagnóstico remoto, que poderão exigir
priorização de linhas e velocidades mais
rápidas que o normal. Um comitê examinará
as possíveis exceções para “serviços críticos”
que também serão definidos, tendo em vista
os princípios básicos da neutralidade da rede.
Em 28 de Dezembro de 2018, o
Estado do Ceará no Brasil aprovou a lei que
98

CINTRA, M. E. Neutralidade de Rede: o caso Comcast v.
Netflix e o Marco Civil da Internet. Revista de Direito, Estado e
Telecomunicações, Brasília, v. 7, n. 1, p. 145-170, maio 2015

13

ISSN 1980 – 1742

proíbe bloqueio de acesso ao fim da franquia
móvel. Trata-se da Lei Estadual (Ceará) nº
16.734, de 26/12/2018 (DOE de 28/12/2018)
que assim dispõe: "proíbe as operadoras de
telefonia móvel de bloquearem o acesso à
internet após o esgotamento da franquia de
dados (...), de acordo com o art. 7º, inciso IV,
do Marco Civil da Internet".
Ainda, devemos comentar o ZeroRating que é uma prática realizada pelas
operadoras e algumas empresas de tecnologia
que consiste em permitir o acesso de forma
"gratuita", ou sem cobrar o tráfego de dados
móveis a alguns serviços online, como “apps”
de rede sociais e mensagens.
O tema tem causado bastante
polêmica, principalmente por causa do
Internet.org do Facebook e, no Brasil, pelos
planos de operadoras.
O mais famoso deles é o
Internet.org. O programa criado pelo
Facebook fornece acesso por um aplicativo a
alguns serviços, como o Google, Wikipedia e a
própria rede social em países mais pobres no
mundo.
O projeto está presente em alguns
países da África e na Índia utilizando a
infraestrutura de operadoras móveis locais.
De um lado, a população carente, que não
tem condições de arcar com o custo de um
plano de dados, pode utilizar, mesmo que de
forma limitada, alguns serviços online. Do
outro, o Facebook e os serviços parceiros
podem aumentar a base de usuários e
conseguir elevar o lucro com publicidade.
As operadoras que fornecem a
infraestrutura também saem ganhando. Na
MWC deste ano, Mark Zuckerberg, CEO do
Facebook, revelou que nos países em que está
sendo testado, as operadoras que fornecem o
acesso ao Internet.org chegam a aumentar em
até 40% o número de novos contratos.1499
A Associação de Consumidores
Proteste reforça a ideia de que o Zero Rating
prejudica o usuário. A entidade de defesa do
99
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consumidor enviou uma carta à presidente
Dilma Rousseff pedindo a anulação do acordo
com o Facebook e acredita que a prática fere a
livre concorrência, gerando concentração de
infraestrutura, cartel e afetando o incentivo a
preços baixos.

10. Direito a Exclusão e ao Esquecimento:
O direito de exclusão está presente
no Marco Civil, indicando que após efetuar o
cancelamento dos serviços de um provedor,
este fica obrigado a apagar os dados pessoais
dos usuários.
Conforme menciona Damásio de
Jesus e José Antonio Milagre:

ao esquecimento, uma vez que seu artigo 7º, I
e X, prevê [apenas] a prerrogativa do
particular solicitar, independentemente de
justificativa, a exclusão daqueles dados
pessoais que ele próprio haja fornecido ao
provedor de aplicação de Internet”.
O posicionamento atual do STJ é de
que o direito ao esquecimento deve sim ser
reconhecido em algumas hipóteses, a
depender da situação específica, como forma
de proteger os direitos à privacidade,
intimidade, imagem, honra e dignidade.
Devendo essa obrigação recair única e
diretamente sobre aqueles que mantêm a
informação no ambiente digital.
11. Conclusão:

Recentemente, quando deixávamos um
serviço na internet, não sabíamos se
efetivamente os provedores apagavam nossos
dados. Em muitos casos era cediço, embora
excluíssemos nossas contas, nossos dados
permaneciam disponíveis ou armazenados.
Com o Marco Civil, o usuário poderá requerer
a exclusão definitiva de seus dados pessoais
fornecidos a uma aplicação de internet, e o
provedor deverá atender, ressalvados,
logicamente, os dados que deva guardar por
15100
disposição legal.

Já com relação ao direito ao
esquecimento, em 12/09/2014, o (ex)
deputado estadual paulista José Bittencourt
apresentou Moção nº 87/2014 para apelar
"para a Sra. Presidente da República e para os
Srs. Presidentes do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados a fim de que
determinem estudos e providências com o
escopo de se editar lei assegurando
expressamente o direito ao esquecimento na
internet, diante da atual e crescente
necessidade de resguardar os direitos da
personalidade no âmbito do ciberespaço". Foi
arquivada em 26/10/2015.
Conforme reiterado no Agravo
Interno interposto no Recurso Especial nº
1.593.873 – SP, “O Marco Civil da Internet
dispôs apenas parcialmente quanto ao direito

Desta feita, é possível afirmar que
apesar de toda essa segurança jurídica que o
Marco Civil da internet parece nos
proporcionar, o Brasil ainda encontra
dificuldades em relação à aplicação das leis
por parte do Judiciário.
Os episódios em que a Justiça
Brasileira tentou bloquear o whatsapp
(aplicativo de serviço de mensagens pela
internet) em todo o país, em decorrência de
desentendimentos entre o poder judiciário e
os donos da empresa, que se recusaram a
entregar informações para uma investigação,
talvez seja o maior retrato da subversão da
aplicação da lei.
Todavia, a criação do Marco Civil da
Internet tem muito mais vantagens do que
desvantagens, criando e protegendo Direitos,
como exemplo: Liberdade de Expressão,
Neutralidade e Proteção de Dados.
Isto porque, a lei está preocupada
em garantir e defender os direitos concebidos
pela Internet, voltada para a promoção da
cultura e cidadania, na qual os usuários
interessados
poderão
ter
acesso
a
informações úteis, que possam facilitar seu
dia-dia, além da promoção de eventos e
incentivo à participação da população.

15100
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Portanto, a internet deverá facilitar a
vida dos cidadãos no que diz respeito aos
serviços públicos, propiciando uma maior
celeridade e eficiência em sua prestação,
sendo que as informações necessárias,
pagamento de guias, e até documentos
deverão estar disponíveis na rede para acesso.

Isso já está sendo implantado principalmente
no âmbito do Poder Judiciário, visto que a
pessoa, sendo ou não profissional do Direito,
não precisará mais se deslocar ao fórum para
consultar um processo ou protocolar uma
petição – tudo isso poderá ser feito on-line.
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RESUMO
Neste artigo abordamos a utilização da planilha Excel e da caluladora HP12C como opção metodológica
na aprendizagem da Matemática Financeira. Assim como verificar se esses recursos promovem
condições necessárias para que os discentes consigam melhorar o entendimento de conceitos da
disciplina Matemática Financeira em relação ao ensino tradicional realizado com as calculadoras
financeiras. Nele, discutimos também a importância das informações contidas nos fluxos de caixa de
uma empresa com intuito de mostrar aos usuários uma base confiável de dados, a fim de identificar a
capacidade das empresas gerarem e controlar suas riquezas e mostrar também que o fluxo de caixa é
uma ferramenta que auxilia o administrador financeiro na tomada de decisões. Como principais
resultados, destacamos, de um lado, a potencialidade desses recursos quanto ao auxílio do
desenvolvimento das atividades propostas durante o projeto. De outro lado, as percepções, pelos
discentes, da relevância do ensino da Matemática Financeira com uso da calculadora e da planilha tanto
para a sua formação intelectual quanto para a sua valorização profissional.
Palavras-chaves: Ensino de Matemática Financeira. Ensino da Planilha Excel. Ensino da Calculadora
HP12C. Fluxo de caixa.

ABSTRACT
In this article, we discuss the use of the Excel spreadsheet and the HP12C calculator as a methodological
option in the learning of Financial Mathematics. As well as verifying if these resources promote the
necessary conditions so that the students can improve the understanding of concepts of the
Mathematics financial in relation to the traditional teaching realized with the financial calculators. In it,
we also discuss the importance of the information contained in a company's cash flows in order to show
users a reliable data base in order to identify the ability of companies to generate and control their
wealth and also to show that cash flow is a tool that assists the financial manager in making decisions.
As main results, we highlight, on the one hand, the potential of these resources for the aid of the
development of the activities proposed during the project. On the other hand, students' perceptions of
the relevance of Financial Mathematics teaching using the calculator and the spreadsheet both for their
intellectual training and for their professional appreciation.
Keywords: Financial Mathematics Teaching. Teaching Excel Spreadsheet. Teaching Calculator HP12C.
Cash flow.
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1. INTRODUÇÃO
Com a necessidade de produzir mais e
melhor, o Fluxo de Caixa tem a finalidade de
direcionar as ações dos dirigentes financeirocontábeis na busca do equilíbrio das contas, a
partir dos períodos do planejamento. Desta
forma, o controle de desembolsos de caixa,
investimentos, análise dos períodos para
pagamento e programação dos prazos para
vendas são facilitadas por esta ferramenta. Este
procedimento, se feito de maneira correta,
mostra o que é suficiente para cobrir os
desembolsos de caixa, bem como os excedentes
que devem ser aplicados e os recursos
necessários detectados nas fontes da empresa.
Diante disto, a atividade financeira de
uma
empresa
requer
acompanhamento
permanente de seus resultados, de maneira a
avaliar seu desempenho, bem como proceder aos
ajustes e correções necessários. O objetivo básico
desse fluxo de caixa é fazer com que a empresa
tenha recursos suficientes de modo a respeitar os
vários compromissos assumidos e promover a
expansão de riqueza dentro da instituição.
O propósito do trabalho foi investigar se
o uso da planilha Excel poderá ser mais eficiente
do que o ensino tradicional que é realizado com
calculadoras financeiras; demonstrar com
transparência e confiabilidade para a entidade de
como tomar decisões acertadas para que
obtenha um bom desempenho em suas metas de
crescimento, atreladas às planilhas gerencias das
ferramentas do Excel e HP12C e investigar se o
uso das planilhas eletrônicas contribui para
melhorar a aprendizagem dos conteúdos da
Matemática Financeira comparando com as
calculadoras que são as ferramentas de ensino
tradicional; investigar também se com o uso da
planilha o discente demonstra mais interesse e
motivação para estudar e aprender a Matemática
Financeira e Comparar o desempenho dos
discentes com a planilha em relação à calculadora
na abordagem dos conceitos de Matemática
Financeira.
Tendo em vista que a Matemática
Financeira está presente em quase todas as
áreas, é preciso despertar o interesse pela
disciplina. Estimular o raciocínio financeiro para
desenvolver
a
argumentação,
pensar
críticamente, analisar e interpretar dados
corretamente, pois nesse estudo específico,

estar-se-á focando a Contabilidade Gerencial
(Fluxo de Caixa).
Daí a delimitação do tema de pesquisa:
“A Matemática Financeira e o Fluxo de Caixa
como Ferramentas nas tomadas de decisões
utilizando Excel e HP12C: aprendizado discente”.
Explicitaremos a seguir, o problema da
nossa pesquisa: Como o uso da planilha poderá
contribuir na aprendizagem dos conteúdos da
Matemática Financeira em relação ao ensino
tradicional abordado com as calculadoras e
tabelas de coeficientes? Como poderá ajudar
sobremaneira a confecção do relatório financeiro
do fluxo de caixa?
A Matemática Financeira e o Excel estão
cada vez mais se fundindo. Um dos vários
motivos que é possível perceber é a importância
de cada um atualmente no mercado de trabalho,
e a relação existente entre eles. No tocante, este
estudo se justifica pela importância de incluir os
recursos tecnológicos, e variar as metodologias
de ensino aplicadas a Matemática Financeira e a
Contabilidade.
Tendo consciência da necessidade do
discente compreender e interpretar os conceitos
financeiros, e o mercado altamente globalizado
exigir o conhecimento da informática, é que se
justifica a pesquisa para verificar se ao utilizar a
planilha
na
Matemática
Financeira
o
entendimento dos conceitos melhora em relação
ao tradicional que é feito com máquina de
calcular e tabelas. Faz-se necessário o domínio da
linguagem numérica e da informática para
conseguirmos lidar com a grande quantidade de
informações (gráficos, tabelas, relatórios, etc.).
Outra razão que justifica o presente
estudo é que muitos discentes têm dificuldade de
assimilação dos conteúdos propostos. O que com
o uso do computador poderá contribuir para uma
aprendizagem mais significativa e dinâmica.
O Excel possui funções que automatizam
cálculos trabalhosos, e está disponível
normalmente em qualquer computador, sendo
que esse recurso já é utilizado por grande parte
dos discentes em suas atividades normais, e
particulares também. Possui também capacidade
de programação, é dinâmica e pode ajudar na
construção do conhecimento do discente.
O fluxo de caixa é uma das ferramentas
mais importantes que auxilia o gestor na tomada
de decisão, pois é através dele que a empresa
reflete e prevê o que poderá acontecer com as
finanças da empresa em um determinado
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período. Parte dele, juntamente com as
informações obtidas e confiáveis para
diagnosticar os compromissos e ingressos da
instituição.
O
quadro
teórico
utilizado
no
desenvolvimento da pesquisa delimitada neste
projeto centra-se no advento das novas
tecnologias, as mudanças ocorrentes e a
globalização. As empresas procuram a excelência
na qualidade, produtividade sendo o maior
colaborador, o capital humano, as pessoas que
fazem parte das instituições.
As companhias estão focando seus
colaboradores como um recurso produtivo, pois
se trata de um ser pensante, racional e criativo.
Na visão de alguns autores a função gerencial visa
à cooperação das pessoas que atuam nas
organizações para o alcance dos objetivos tanto
organizacionais quanto individuais.
2. DESCREVENDO
ATIVIDADES

A

METODOLOGIA

DAS

Os instrumentos de coleta de dados
consistem em dois questionários organizados em
três partes. A primeira é composta por dados de
identificação do aluno.
A primeira parte do levantamento teve
como intuito conhecer o perfil dos discentes e,
por meio dele, observar o que pode vir a
estimular o discente quando aprende ou estuda a
Matemática Financeira com a calculadora e a
planilha. É composta de afirmações a respeito das
impressões dos discentes sobre a planilha no que
concerne, a facilidade no entendimento,
manuseio, linguagem apropriada, interface,
aprendizagem dos conceitos financeiros, o
recurso de ajuda, conteúdos, motivação, motivos
de usar o recurso, facilidades, dificuldades e sua
auto avaliação (desempenho).
São afirmações compostas de perguntas
abertas e fechadas onde se almejava constatar se
a planilha quando usada em Matemática
Financeira provoca motivação e interesse por
parte dos discentes e quais são os conteúdos que
os mesmos julgam ser válidos ao seu uso.
O intuito da segunda parte foi averiguar
quais os conhecimentos prévios dos discentes
sobre a calculadora, no que refere ao seu uso,
conhecimento, preferências e conhecimento e
emprego das suas funções. Composta de
afirmações relacionadas a respeito das
impressões dos discentes sobre a calculadora

financeira quanto à facilidade no entendimento,
manuseio, linguagem apropriada, interface,
aprendizagem dos conceitos financeiros, o
recurso de ajuda, conteúdos, motivação, motivos
de usar o recurso, facilidades, dificuldades e sua
auto avaliação (desempenho).
O objetivo da terceira foi averiguar quais
os conhecimentos prévios dos discentes sobre a
planilha, no que tange a sua utilização,
conhecimento,
finalidade,
dificuldades
e
conhecimento e utilização das suas funções. A
última parte desse segundo questionário
apresenta os comentários adicionais dos
discentes abordados de forma qualitativa.
Esses questionários foram elaborados
com intuito de visualizar quais os conhecimentos
prévios dos discentes sobre a calculadora
financeira e a planilha e verificar se existem
motivação e interesse dos discentes pela
Matemática Financeira quando se utiliza a
planilha ou a calculadora e quais os conteúdos
que acreditam serem válidos para usar os citados
recursos. Os questionamentos a seguir mostram
quais elementos auxiliaram na construção desses
primeiros
instrumentos.
Quais
são
os
conhecimentos prévios dos discentes sobre a
planilha e a calculadora? Quais conteúdos
podem ser melhores abordados com a planilha e
com a calculadora? A abordagem dos conteúdos
com o uso dos recursos da planilha, desperta um
maior interesse e motivação do aluno em estudar
e aprender a Matemática Financeira?
O terceiro instrumento de coleta de
dados (Atividade I) consistiu de uma atividade
que cada discente resolveu individualmente com
a planilha e a calculadora, composto de cinco
questões. O conteúdo da citada atividade tratava
sobre: juros simples, desconto racional simples,
desconto comercial simples, desconto bancário
simples, taxa média, equivalência de capitais no
juro simples e desconto bancário simples, taxa de
desconto, taxa de juros simples. O propósito era
examinar o desempenho dos discentes com os
citados recursos.
O quarto instrumento de coleta de dados
(Atividade II) consistiu de uma atividade que cada
discente resolveu individualmente com a planilha
e a calculadora, composto de sete questões. O
conteúdo dessa atividade abordava sobre: juros
compostos, equivalência de capitais nos juros
compostos, taxa líquida, montante convenção
linear, montante convenção exponencial, taxa
efetiva, taxa real, taxa conjunta, valor presente
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líquido, taxa interna de retorno e taxa nominal. O
propósito foi medir o desempenho dos discentes
com os citados recursos.
Vale ressaltar que os dois instrumentos
foram respondidos por 8 discentes do quarto
semestre do Curso de Ciências Contábeis da
Universidade Nove de Julho no Campus Memorial
no município de São Paulo que foram elaborados
com o objetivo de medir o desempenho dos
discentes com a calculadora e a planilha. O
questionamento a seguir mostra qual elemento
que auxiliou na construção desse quarto
instrumento. Existem diferenças no desempenho
dos discentes quando usam a planilha em relação
a calculadora na abordagem dos conceitos de
Matemática Financeira?
Nas categorias a seguir discriminadas
sempre que os discentes não responderam
determinada questão foi utilizada a notação (NR).
Ademais sempre que no texto for citada
calculadora entenda-se a HP12C. O mesmo é
válido para quando aparecer o termo planilha
entenda-se a planilha Excel.
Para analisar as questões dos
instrumentos de coleta de dados (Questionários

um e dois e as Atividade I e II) foram utilizadas
seis categorias sendo cada uma observada de
forma quantitativa ou qualitativa, dependendo da
questão.
3. DESCRIÇÃO DAS CATEGORIAS E ANÁLISE DOS
DADOS
3.1 Categoria 1: Conhecimentos prévios dos
discentes sobre a calculadora
Essa categoria almejava identificar quais
os conhecimentos prévios dos discentes sobre a
calculadora financeira que estavam vinculados
com a sua vivência com a disciplina de
Matemática Financeira. Esses conhecimentos
faziam menções às afirmativas: Conhecimento
sobre a calculadora, uso da calculadora,
dificuldades de operacionalização com a
calculadora, preferência quanto ao módulo:
Algébrico ou Notação Polonesa Reversa (RPN) e
funções que os discentes conhecem ou usam da
calculadora.

Na tabela 1 percebe-se que 75% dos discentes conhecem e utilizam à calculadora. Enquanto que os
outros 25% da amostra pesquisada apenas conhece e não usa ou não conhece. Portanto, observa-se um grau
considerado abaixo da média de conhecimento e uso da calculadora por parte dos discentes. A relevância
desse questionamento é que se o discente conhece e usa a calculadora terá mais facilidade para aprender e
aplicar na Matemática Financeira.

Observa-se na tabela 2 que 62,5% dos discentes usam a calculadora para fazer cálculos simples.
Enquanto 25% dos pesquisados usa para fazer cálculos complexos. 12,5% dos discentes não responderam a
essa questão tendo em vista não conhecer ou apenas conhecer e não usar a calculadora financeira. Esse
levantamento mostra que a maioria pesquisada que conhecem e utilizam a calculadora, não saberão usá-la
para operações onde os cálculos sejam mais complexos. Demandando conhecimento mais aprofundado das
funções da calculadora, o que reforça a ideia de um curso sobre a calculadora.
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Na tabela 3 observa-se que 25% dos discentes encontram dificuldades com as memórias
operacionais ou dinâmicas na qual se usa a pilha operacional para compreensão das mesmas. Convém
esclarecer que essas são as que os discentes têm de usar na calculadora para realizar cálculos que envolvam
a capitalização simples e não estando bem esclarecidas, esses terão dificuldades para trabalhar com a
mesma, podendo até deixá-la de usar na matemática financeira. Outras funções muito usadas são as de
fluxos de caixa, que envolvem cálculos mais complexos como os métodos da taxa interna de retorno (TIR) e
valor presente líquido (VPL) que segundo o levantamento aparecem com 12,5% das dificuldades encontradas
pelos discentes.

A tabela 4 mostra que 100% dos discentes preferem trabalhar com a calculadora no módulo RPN
(Rotação Polonesa Reversa). Isso nos mostra que mesmo os discentes tendo dificuldade de trabalhar com
esse módulo, conforme visto na tabela 3 e na figura 3, é dessa maneira que querem efetuar os cálculos na
disciplina.

Na tabela 5 é possível perceber que dentre os grupos das funções da calculadora financeira, o mais
usado e conhecido pelos discentes é o da categoria financeira 50% (37,5% + 12,5%). Justifica-se esse
levantamento pela facilidade de operacionalizar essas funções e porque as mesmas já vêm programadas.

3.2 Categoria 2: Conhecimentos prévios dos discentes sobre a planilha
Essa categoria tem como propósito identificar quais os conhecimentos prévios dos discentes
sobre a planilha, que estão relacionados com a sua vivência com a Matemática Financeira. Esses
conhecimentos fazem menções às afirmativas: Conhecimento e uso sobre a planilha e outros softwares,
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categorias da planilha que são mais conhecidas e usadas pelos discentes, funções da planilha que são
mais conhecidas e usadas pelos discentes, finalidade que é usada a planilha e dificuldades no manuseio
da planilha.

Baseado nas respostas dos alunos na tabela 6, que considera a pergunta “quanto a planilha você:”,
percebe-se que o atributo mais salientado foi conhece e usa a planilha e o Excel com 75%. Outra observação
é que os discentes conhecem as planilhas e o Excel com 25%.
Nesse sentido, é possível perceber que a maioria dos alunos usa e conhece as planilhas e o Excel
demonstrando que a utilização da planilha mais especificadamente na Matemática Financeira será algo
positivo e que promoverá o aprendizado.

No que diz respeito às funções da planilha que os discentes mais conhecem e utilizam, conforme
tabela 7, estão as da categoria financeiras com 25%. Sendo que 37,5% dos discentes não conhecem nem
uma das categorias elencadas acima. Isso revela que os alunos apesar de conhecer e usar as planilhas e o
Excel, como foi observado na tabela 6, devem fazer utilização desses para tarefas e cálculos simples ou até
mesmo utilizá-las sem saber o que realmente cada uma pode propiciar.
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Na tabela 8, nota-se que 25% dos discentes usam a planilha para fazer demonstrações contábeis,
relatórios gerenciais, conciliação contábil e balancetes. As demais finalidades relacionadas são utilizadas por
12,5% dos discentes cada.

Na tabela 9 é possível observar que as dificuldades que os discentes têm no manuseio da planilha na
programação e inserir fórmulas 50%, 12,5% são com as funções de procura e referência. 37,5% dos discentes
não têm dificuldades com a planilha.

3.3 Categoria 3: Aprendizagem, conteúdo a ser abordado, motivação, interesse e desempenho
com a planilha
Essa categoria faz parte questionário dois que foi respondido por 8 discentes. Tem como
propósito identificar a aprendizagem, os conteúdos da Matemática Financeira que podem ser melhores
abordados com a planilha, bem como a motivação e o interesse por parte do aluno. Compõem as
indagações referentes à planilha as afirmativas: Facilidade no entendimento e manuseio, linguagem
adequada, interface amigável, facilidade no entendimento do “Ajuda”, aprendizagem dos conceitos
financeiros, conteúdos da Matemática Financeira melhores abordados, motivação, interesse,
desempenho, finalidade e facilidades e dificuldades.
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A tabela 10 confirma que os entrevistados, de forma geral, apresentam facilidade no entendimento
da planilha (62,5%). 25% dos discentes responderam que tem entendimento parcial sobre o citado recurso e
12,5% da amostra pesquisada não considera fácil o entendimento da planilha.
Observa-se, das respostas obtidas, que os discentes pesquisados consideram fácil o entendimento da
planilha.

A tabela 11 deixa evidente que 62,5% dos discentes apresentam facilidades no manuseio da planilha.
25% dos pesquisados consideram em parte que o citado recurso apresenta facilidade no manuseio e 12,5%
da amostra não respondeu. Nenhum discente respondeu não. Percebe-se que de maneira geral esse grupo
pesquisado não tem dificuldades no manuseio da planilha.

Na tabela 12 é possível observar que 50% dos discentes consideram a linguagem apresentada pela
planilha adequada. Enquanto 37,5% da amostra concorda em parte que o recurso apresenta linguagem
apropriada e 12,5% divergem sobre o questionamento. Conclui-se que a linguagem apresentada pela planilha
não apresenta maiores problemas para o aluno aprender a Matemática Financeira.

A interface da planilha foi considerada por 87,5% dos discentes como amigável. 12,5% dos discentes
não responderam a essa questão, conforme tabela 13. Observa-se, pelas respostas apresentadas, que a
interface da planilha não é um dificultador para os discentes aprenderem a Matemática Financeira.
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Em relação à “ajuda” da planilha, 50% dos discentes concordam em parte que ela é de fácil
entendimento. Já 12,5% dos discentes responderam que sim esse recurso é de fácil entendimento. 25% dos
discentes não consideram o “ajuda” da planilha de fácil entendimento e 12,5% dos discentes não
responderam a essa questão. A tabela 14 mostra esse quadro.

As atividades desenvolvidas de Matemática Financeira com a planilha auxiliaram na aprendizagem
dos seus conceitos, segundo 37,5% dos discentes. Responderam “em parte” 50% da amostra pesquisada e
12,5% dos discentes disseram que o citado recurso não auxiliou na aprendizagem dos conceitos financeiros.
Isso é o que nos revela a tabela 15.
Conclui-se, diante desse cenário, que no ponto de vista dos discentes a planilha é um recurso que
contribui para o entendimento dos conceitos financeiros.

A tabela 16 evidencia que 25% dos discentes consideram válidos usar a planilha para abordar o
conteúdo de juros composto, assim como Sistema de Amortização. O conteúdo de juros simples, cálculo do
valor presente líquido, séries de pagamentos uniformes e todos aparecem 12,5% cada. Averígua-se também
que os 12,5% dos envolvidos sugerem usar a planilha em todos os conteúdos. Os demais tópicos não foram
pontuados pelos discentes, demonstraram assim insatisfação quanto a utilização da calculadora.
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Baseado na tabela 17 o que mais motivou os discentes a usarem a planilha para estudar a
Matemática Financeira responderam que a planilha despertou o interesse com 37,5% da amostra. A
facilidade na resolução dos trabalhos abordados que essa propicia, e facilita a minha aprendizagem com 25%
cada da amostra pesquisada. A citação “elimina o trabalho manual (braçal)” não foi pontuado pelos discentes
Já “o uso do computador em motiva” foi respondido por 12,5% dos discentes. Percebe-se, então que os itens
mencionados podem determinar o aumento do interesse e da motivação daqueles que utilizam a planilha.

Quanto aos índices de desmotivação que a planilha gerou, pode-se pressupor que decorrem das
citações "NR" com 75%. Percebe-se ainda como outros motivos dos discentes não se sentirem motivados
com 25% da amostra pesquisada: o recurso ajuda na aprendizagem. Porém, não tenho habilidade suficiente
para dominar o computador.

Baseado na tabela 19 a avaliação do desempenho dos discentes no projeto com a planilha atinge
75% da amostra, considerado o conceito bom. Enquanto 12,5% dos pesquisados se deram conceito regular.
12,5% dos discentes da amostra não respondeu a essa questão. De forma geral, os discentes nas suas autoavaliações, consideram que tiveram um bom desempenho com a planilha na execução das atividades. Aqui
estão primeiramente abordados o número de discentes que se manifestaram favoráveis e desfavoráveis ao
uso da planilha para estudar Matemática Financeira. As razões assinaladas pelos discentes, tanto para os que
responderam “sim” como para os que responderam “não”, são apresentadas na tabela 20.
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Percebe-se na tabela 20 que 87,5% dos discentes acharam válidos usar a planilha para estudar
Matemática Financeira, enquanto 12,5% desses se manifestaram desfavoráveis ao uso desse recurso. Isso
mostra que a maioria dos discentes aprova o uso da planilha para estudar Matemática Financeira.

3.4 Categoria 4: Aprendizagem, conteúdo a ser abordado, motivação, interesse e desempenho
com a calculadora
Essa categoria faz parte, também, do segundo questionário que foi respondido por 8 discentes.
Tem como objetivo identificar a aprendizagem, os conteúdos da Matemática Financeira que podem ser
melhores abordados com a calculadora, bem como a motivação e o interesse por parte do aluno com
esse recurso. Fazem parte dos questionamentos referentes à calculadora as afirmativas: Facilidade no
entendimento e manuseio, linguagem adequada, interface amigável, facilidade no entendimento do
“Ajuda”, aprendizagem dos conceitos financeiros, conteúdos da Matemática Financeira melhores
abordados, motivação, interesse, desempenho, finalidade e facilidades e dificuldades.

A tabela 21 mostra que os entrevistados, de forma geral, apresentam facilidade no entendimento da
calculadora (87,5%). Um discente não respondeu a essa questão. Percebe-se, das respostas obtidas, que os
discentes pesquisados consideram fácil o entendimento da calculadora.

A tabela 22 evidencia que 37,5% dos discentes apresentam facilidades no manuseio da calculadora.
50% dos pesquisados consideram em parte que o referido recurso apresenta facilidade no manuseio.
Somente 12,5% da amostra não apresenta facilidades no manuseio do citado recurso. Um discente não
respondeu essa questão. Observa-se que de maneira geral esse grupo pesquisado não tem dificuldades em
manusear a calculadora.
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É possível observara na tabela 23 que 37,5% dos discentes avaliam a linguagem apresentada pela
calculadora apropriada. Enquanto 50% da amostra adere em parte que o recurso apresenta linguagem
apropriada. Somente 12,5% discordam sobre o questionamento. Um discente não respondeu a essa questão.
Conclui-se que a linguagem apresentada pela calculadora não apresenta maiores problemas para o discente
aprender a Matemática Financeira.

Observa-se, pelas respostas apresentadas na tabela 24 que a interface da calculadora não é um
empecilho para os discentes aprenderem a Matemática Financeira.

A tabela 25 mostra quanto à pergunta: A “ajuda” da calculadora é de fácil entendimento? 37,5% dos
entrevistados concordam em relação a esse tópico, enquanto 12,5% responderam em parte e 37,5% da
amostra respondeu que o citado recurso não ajudou a aprender os conceitos financeiros. Não responderam a
essa questão apenas um discente.

A tabela 26 revela quanto à afirmação: A calculadora auxiliou na aprendizagem dos conceitos
financeiros. 75% dos entrevistados concordam em relação a esse tópico, enquanto 12,5% responderam em
parte e não respectivamente. Os percentuais apontam uma situação favorável a utilização desse recurso,
considerando-se que 75% dos entrevistados mostrou que houve uma aprendizagem dos conceitos
financeiros com o uso desse recurso.
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Observa-se na tabela 27 que 25% dos discentes consideram válidos usar a calculadora para abordar o
conteúdo de juros compostos, seguido por juros simples. O conteúdo de taxa de juros aparece como o
preferido por 12,5% dos discentes, seguido de séries de pagamentos uniformes. Outro aspecto levantado foi
que (25%) dos discentes consideram a calculadora ideal para aprender todos os conteúdos da Matemática
Financeira.

Baseado na tabela 28 o que mais motivou os discentes a usarem a calculadora para estudar a
Matemática Financeira foi à facilidade na resolução dos problemas abordados que essa propicia, com 37,5%
da amostra pesquisada. A citação “desperta o meu interesse” aparece na preferência de 25% dos discentes.
A citação “facilita a minha aprendizagem” teve um percentual de 12,5% seguida da expressão “elimina o
trabalho manual (braçal)” e os que não responderam. Observa-se, pela análise realizada que os fatores
mencionados podem contribuir para os discentes se sentirem interessados e motivados a aprender a
Matemática Financeira atingindo resultados mais positivos e permanentes.

A tabela 29 revela que a avaliação do desempenho dos discentes no curso com a calculadora atinge
75% da amostra, considerado o conceito bom. Enquanto 12,5% dos pesquisados se deram conceito regular.
12,5% dos discentes da amostra não respondeu a essa questão.
Assim, os discentes nas suas autoavaliações, consideram que tiveram um bom desempenho com a calculadora na execução das atividades de
Matemática Financeira. Nessa questão estão primeiramente abordados o número de discentes que se
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revelaram favoráveis e desfavoráveis ao uso da calculadora para estudar Matemática Financeira. As razões
apontadas pelos discentes, tanto para os que responderam “sim” como para os que responderam “não”, são
apresentadas na tabela 30 e figura 30.

Baseado na tabela 30 observa-se que 87,5% dos discentes acharam válidos usar a calculadora para
estudar Matemática Financeira, enquanto 12,5% desses se revelaram desfavoráveis ao uso desse recurso.
Isso mostra que a maioria dos discentes aprova o uso da calculadora para estudar Matemática Financeira.
Nessa questão estão abordados primeiramente o número de discentes que se revelaram favoráveis e
desfavoráveis ao uso da calculadora para estudar Matemática Financeira. As razões assinaladas pelos
discentes, que responderam “sim” e “não” são apresentadas na tabela 31, bem como nos seus comentários.

As causas que levaram os discentes a escolher como melhor recurso à planilha são: demanda
atenção e esforço, por essa ser mais usadas no mercado de trabalho com a praticidade que a mesma oferece,
permitir enxergar as operações e auxiliar encontrar o erro mais facilmente. Outras causas estão relacionadas
a disponibilização em qualquer computador, ser dinâmica. Programação fácil, facilidade de construção de
gráficos, diversidade de resolver cálculos.
No entanto, os resultados revelados deixam entrever uma situação favorável a utilização da planilha,
considerando-se que mais da metade dos entrevistados encontraram motivos para sua aplicação não só no
aprendizado da disciplina como também em outras áreas e situações.

3.5 Categoria 5: Comentários adicionais dos
discentes
Nessa categoria estão trazemos as
diversas falas dos alunos que confirmaram essa
nossa percepção, trazemos as de cinco
participantes, que julgaram necessários comentar
na questão 17, do segundo questionário:
"Tivemos a oportunidade de fazer os
cálculos utilizando dois recursos mostrando
o que cada um tem a oferecer no
aprendizado da disciplina". (ALUNO 1)

matemática financeira de todas as formas:
na calculadora HP e na planilha".(ALUNO 2)
“Achei esse método de pesquisa muito
interessante, pois nos motivou a pesquisar a
saber mais sobre o conteúdo”. (ALUNO 3)
“Muito interessante o uso da calculadora e
da planilha em matemática financeira, pois
na era digital o computador é
indispensável”. (ALUNO 4)
“Esse projeto facilitou a realização dos
cálculos e nos deu a oportunidade de
aprender a investigar”. (ALUNO 5)

“Achei de extrema importância o uso das
duas ferramentas. Podemos ver a
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3.6 Categoria 6: Desempenho dos discentes
com a calculadora e a planilha
Essa última categoria faz parte de duas
atividades que estão contidas questões que
envolvem os conteúdos da disciplina de
Matemática Financeira. Foram resolvidos por 8
discentes. Têm como propósito identificar o
desempenho dos discentes quanto ao grau,
tempo, erros e acertos com a calculadora e a
planilha.

As questões propostas na primeira
atividade foram elaboradas com base nos
seguintes conteúdos: Juros simples; tipos de
juros: exato, comercial, regra do banqueiro;
equivalência de capitais no juro simples;
desconto simples racional e desconto simples
bancário ou comercial; e as questões propostas
na segunda atividade foram elaboradas com base
em: Juros compostos; equivalência de capitais
nos juros compostos; taxa de juros (Real,
Inflação); montante convenção linear; montante
convenção exponencial; Valor Presente Líquido –
NPV; e fluxo de Caixa (demonstração).

3.6.1 Grau

A tabela 32 revela o desempenho dos discentes nas duas atividades, em notas de 1 a 10, a média e o
desvio padrão. Na atividade um, realizada com a calculadora, a média foi de 8,5, com um desvio padrão de
1,30. Para os discentes que realizaram com a planilha, a média foi de 8,8, com um desvio padrão de 1,32. É
possível perceber que os discentes que executaram as atividades referentes a primeira atividade com a
planilha obtiveram um maior desempenho.

Na segunda atividade, a média dos discentes que usaram a calculadora foi de 9,0, com um
desvio padrão de 1,35, enquanto os que executaram com a planilha obtiveram média 9,0, com desvio
padrão de 1,35. Percebe-se que os alunos nessa segunda atividade obtiveram desempenhos iguais.
Apesar da diferença não ser significativa, os alunos que executaram as atividades com a planilha
obtiveram um maior desempenho na atividade dois comparada a atividade 1. O desempenho da
atividade um com a dois usando a calculadora foram iguais.

3.6.2 Erros e Acertos nas questões das atividades um e dois com a calculadora e a planilha
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Baseado na tabela 33 os discentes cometeram 13 erros com a calculadora, enquanto que com a
planilha esses foram de 10 na atividade um. Os conteúdos que existiram uma maior incidência de erros são
os referentes a Desconto comercial (4 erros na calculadora e na planilha). Os conteúdos onde os discentes
cometeram menos erros são os relacionados ao cálculo de juros simples onde foi usada a regra dos
banqueiros com 1 erro cada (tanto com a calculadora como a planilha).

Baseado na tabela 34 os discentes cometeram 20 erros com a calculadora, enquanto que com a
planilha esses foram de 22 na atividade dois. Os conteúdos que existiram uma incidência de erros são os
referentes a cálculo do Prazo Médio (4 erros). Por outro lado, percebe-se que o conteúdo com menos erros
na calculadora e na planilha foram o de juros compostos, Equivalência de Capitais e Taxa Real (1 erro cada).
Frente a esse cenário se conclui que os discentes cometeram menos erros nos conteúdos de juros
compostos, que envolve fluxos de pagamento. Considerados de fácil execução tanto com a calculadora como
com a planilha.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Este estudo se propôs a identificar com
qual das ferramentas, HP 12C ou Excel, o discente
teria mais facilidade em aprender a “Matemática
Financeira” e proporcionou grande período de
aprendizagem e pesquisa sobre o assunto
abordado.
Como principais resultados, a pesquisa
aponta, que a utilização do Excel é mais
abrangente no ensino da matemática financeira,
como mostra a tabela 20 com o seguinte
questionamento: Você achou válido usar a
planilha para estudar Matemática Financeira? E
87,5% dos discentes responderam que sim. Já no
que se refere a HP12C, apenas 75% sentem que o
aprendizado da matéria melhora com esta
ferramenta.
Destacamos que a maior parte dos
discentes, têm maior interesse pelo tema
abordado quando manuseiam a planilha como
mostra a tabela 17, onde 37,5% disseram-se mais

interessados pelo tema abordado utilizando esta
ferramenta.
Os autores referenciados na pesquisa
ajudaram-na, fornecendo as questões práticas e
teóricas referentes a Matemática financeira que
foram inseridas nos testes aplicados para a coleta
dos dados. Além disso, os discentes mostram que
responder aos questionários práticos das
atividades, tornou-se mais fácil com uso da
planilha e sua maioria foi superior. A ferramenta
oferece, segundo os pesquisados, maior
visibilidade e engajamento do conteúdo
“Matemática Financeira”. A planilha apresentouse mais atrativa pelos discentes, por se tratar de
uma ferramenta que pode ser automatizada e
computadorizada, o que a torna mais fácil de
manusear pelas novas gerações.
Observamos que no dia a dia, o Excel é
indispensável, tanto para realizar atividades
pessoais quanto profissionais. As empresas de
todos os tipos utilizam esta ferramenta que, além
de automatizar o trabalho individual e coletivo,
tornam os índices financeiros e sua
comparabilidade mais fáceis localizar e tomar
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decisões de forma mais rápida. De um modo
geral, a planilha, sem dúvida, melhora o
desempenho dos discentes no aprendizado da
matemática financeira, mas convém observar,
que o ensino da Matemática financeira com a HP
12C também não é totalmente ineficaz.

Esperamos que com esta pesquisa, o
ensino avance, para um aprendizado ainda
melhor, no ensino desta matéria, tão importante
na vida pessoal e profissional de todos os
cidadãos.
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NORMAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO
A Revista Santa Rita tem por finalidade publicar artigos acadêmicos de seus
professores, alunos e outros colaboradores, no intuito de difundir o conhecimento,
promover a integração acadêmica e estabelecer um espaço no qual tanto o docente
quanto o discente possam manifestar os resultados de sua produção intelectual e
profissional. A Revista Santa Rita é publicada e difundida interna e externamente.
Os textos enviados serão submetidos ao Corpo Editorial, que dispõe de
plena autoridade sobre a conveniência da publicação e poderá decidir pela
aceitação ou não do trabalho, bem como eventualmente sugerir alterações de
estrutura ou conteúdo ao(s) autor(es). As ideias e conceitos serão de exclusiva
responsabilidade de seus autores, não refletindo, obrigatoriamente, a opinião da
revista.
Os trabalhos deverão ser enviados para o endereço eletrônico:
revista@santarita.br, gravados em formato .doc ou .docx, acompanhados por uma
autorização de publicação em separado que deverá ser ratificada após a aceitação
do trabalho. O envio dos trabalhos implica na cessão imediata e sem ônus dos
direitos de publicação para a revista. O(s) autor(es) continua(m) a deter todos
os direitos autorais para publicações posteriores do artigo, devendo, sempre que
cabível, fazer constar a referência à publicação na revista. Os créditos dos autores
deverão ser apresentados abaixo do título do trabalho, contendo: nome
c o m p l e t o , s e m a b r e v i a ç õ e s do(s) autor(es), nome da instituição de origem
quanto à g r a d u a ç ã o , titulação e profissão.
Os textos deverão ser regidos de acordo com as normas da ABNT, digitados em
fonte Calibri 11, com espaçamento simples, justificado. As margens devem ser:
superior 3cm; inferior 2cm; esquerda 3cm; direita 2cm. As notas explicativas
devem ser apresentadas no rodapé de cada página, com numeração contínua. Os
dados e conceitos emitidos nos trabalhos, bem como a exatidão das referências
bibliográficas e toda a revisão ortográfica são de responsabilidade exclusiva do(s)
autor(es).
O artigo deverá ser estruturado da seguinte forma: título, nome completo
do(s) autor(es) com sua formação e titulação, explicitando cursos e instituições e
sua atividade profissional atual, e-mail de contato; resumo com três a cinco
palavras-chave (e os seus correspondentes em outra língua - inglês, francês,
espanhol ou alemão). O texto poderá ter a seguinte estrutura: introdução
(temática, justificativa, objetivos e metodologia), argumentação teórica, resultados,
considerações finais, referências bibliográficas além de apêndice e anexos quando
for o caso. As citações com mais de 3 linhas deverão aparecer em parágrafo
recuado, com espaço simples e fonte 9, seguidas de parêntese contendo o
sobrenome do autor do referido texto em letras maiúsculas, ano de publicação e
página(s) do texto citado ou em nota de rodapé; aquelas com menos de 3 linhas
devem ser incorporadas ao texto, entre aspas, sendo a fonte citada da mesma
forma que acima descrito, ou em nota de rodapé. As ilustrações devem seguir o
padrão geral do texto, sendo identificadas com título, legenda e referência.
As referências bibliográficas devem estar em conformidade com as normas da
ABNT (NBR 6023).

O Corpo Editorial não se obriga a publicar, em qualquer momento, toda e qualquer colaboração que
lhe for remetida. Os textos que não estiverem de acordo com as Normas Editoriais serão devolvidos para
que sejam feitas as devidas alterações. Os trabalhos não publicados serão devolvidos aos seus autores
desde que requeridos.

87
ISSN 1980 – 1742

Ano 14 - Número 30 - Dezembro de 2019

